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Aansprakelijkheidsverzekering voor VLOK leden
U kunt de verzekering afsluiten door onderstaand formulier compleet en naar waarheid in te vullen en te  
versturen. De verzekeringstermijn bedraagt 1 jaar. Graag aanvinken wat van toepassing is.

1 - Gegevens kandidaat verzekerde
Bedrijfsnaam Veld F 
Straat + huisnummer Veld  

Postcode en woonplaats 

Uw naam 

Geboortedatum 

Telefoon overdag   Geslacht man / vrouw

E-mailadres 

2 - Betalingswijze en dekking 
Ja, ik geef toestemming voor jaarlijkse automatische incasso via rekeningnummer: 

Standaard verzekerd bedrag 2.500.000,- per aanspraak en maximaal EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar 

3 - Bedrijfsgegevens 
KvK nummer 

Zelfstandig sinds 

Uw rechtsvorm                   (eenmanszaak, vof, BV, CV)

Uw beroep 

Uw jaaromzet excl.btw 

Uw hoofdactiviteit 

Andere activiteiten 

Bent u BTW plichtig?          JA     NEE 

Aantal personeelsleden: 

4 - Eerdere verzekeringen 
Bent u nu ook verzekerd voor Aansprakelijkheid voor Bedrijven    JA     NEE
Zo ja, welke maatschappij Veld J
Polisnummer Veld Q
Verzekerd bedrag EUR 2.500.000,- per aanspraak en maximaal EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar
Afloopdatum 01-01-2019
Verricht u bouwkundige werkzaamheden     JA     NEE
Zo ja, welke 
Verricht u brandgevaarlijke werkzaamheden zoals dakdekken, 
lassen, slijpen, snijden, föhnen etc.     JA     NEE
Verricht u Tril-, hei- en bemalingswerkzaamheden     JA     NEE
Verricht u andere werkzaamheden dan in de burger –en utiliteitsbouw  JA     NEE
Worden er werkzaamheden uitbesteed     JA     NEE  
Zo ja welke? 
Hanteert u standaard Vlok leveringsvoorwaarden   JA     NEE 
Zijn er omstandigheden bekend van een handelen of nalaten voor 1-1-2019 die kunnen leiden tot een 
aanspraak, feit of omstandigheid waarvan kan worden aangenomen dat deze kan of zal leiden tot een 
aanspraak waarbij nog een beroep zou kunnen worden gedaan op de verzekering die voor 
1-1-2019 van toepassing is?     JA     NEE
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Noot: onderstaand treft u een activiteitenlijst aan. Bij de totstandkoming van het collectief is er rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat u enkelvoudige werkzaamheden verricht als ZZP er. Dan heeft u de mo-
gelijkheid alleen deze werkzaamheden te verzekeren. Het standaard tarief voor een klusbedrijf exclusief bou-
wkundige werkzaamheden bedraagt bijvoorbeeld EUR 350,- per jaar met een eigen risico van EUR 500,- per 
aanspraak. Indien u enkel werkzaamheden als (bijv) Betonijzervlechter verricht als ZZP er, is het raadzaam 
om ook enkel deze activiteit te verzekeren. Let op! Andere activiteiten zijn dan ook niet verzekerd. Kruist u 
s.v.p. aan wat voor u van toepassing is.

Brutopremie exclusief poliskosten  
en assurantiebelasting

Meeverzekeren  
personeel

Eigen risico 
Zaakschade

Opzicht 
mee

verzekerd?

Omschrijving Risicogroep Mijn
activiteit Premie ZZP 

De volgende personen zijn verzekerd: 
De Verzekeringnemer, een uitzend
kracht die tijdelijk wordt ingehuurd.  

De periode is maximaal zes maanden 
per verzekeringsjaar. Een stagiair.  

De verzekerde periode is maximaal  
de periode van de opdracht

Maximaal 3  
personeelsleden 
Toeslag per jaar 
excl. poliskosten 

en assurantie
belasting

Klusbedrijf Exclusief Bouwkundige werkzaamheden  EUR 350,00 n.v.t.  EUR 250,00  EUR 500,00 ja

klusbedrijf inclusief Bouwkundige werkzaamheden  EUR 650,00 n.v.t.  EUR 250,00  EUR 500,00 ja

Afwerker van vloeren en wanden  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Behanger  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Betonboorder  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Betonijzervlechter  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Betonwerker  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Binnenhuisarchitect (inclusief installatie)  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Bouw en/of installatie van dakkapellen  EUR 750,00  EUR 1.031,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

CVinstallateur  EUR 500,00  EUR 687,50 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Gasfitter  EUR 500,00  EUR 687,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Glaszetter  EUR 150,00  EUR 206,75 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Grondverzetter  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Hovenier  EUR 500,00  EUR 687,50 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Installateur (antenne systemen)  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Installateur (centrale/vloer verwarming)  EUR 500,00  EUR 687,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Installateur (elektra/alarmsystemen)  
in de burgerlijke en utiliteitsbouw  EUR 150,00  EUR 206,75 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Installateur (liften, roltrappen, e.d.)  EUR 750,00  EUR 1.031,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Installateur (luchtregelingsystemen)  EUR 350,00  EUR 481,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Installateur (metalen hekwerken)  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Installateur (sanitair/keukens)  EUR 200,00  EUR 275,00 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Installateur (systeemplafonds/ wanden)  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Installateur (trappen, ramen, kozijnen en deuren)  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Installateur (zonweringen, rolluiken, e.d.)  EUR 200,00  EUR 275,00 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Interieurbouwer /woninginrichter  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Isoleren van woonhuizen/bedrijfspanden  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Loodgieter (exclusief dakwerkzaamheden)  EUR 500,00  EUR 687,50 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Loodgieter (inclusief max 15% dakwerkzaamheden)  EUR 750,00  EUR 1.031,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Metselaar  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Meubelmaker  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Riet/leidekker  EUR 350,00  EUR 481,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Rioolontstopper  EUR 350,00  EUR 481,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Schilder (exclusief brandgevaarlijke werkzaamheden)  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Schilder (inclusief brandgevaarlijke werkzaamheden)  EUR 500,00  EUR 687,50 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Schoorstenen/haardenbouwer  EUR 350,00  EUR 481,25 n.v.t.  EUR 500,00 ja

Standbouwer  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Stratenmaker/Wegenbouwer  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Stukadoor  EUR 200,00  EUR 275,00 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Tegelzetter  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Timmerman  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Vloerenlegger/Terrazzolegger  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Voeger/kitter  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja

Woningstoffeerder  EUR 150,00  EUR 206,25 n.v.t.  EUR 250,00 ja
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5 - Acceptatievoorwaarden, slotvragen
Onderstaand dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager en het bedrijf  
van de aanvrager die zijn voorgevallen in de laatste 8 jaar.

A  Zijn er schaden veroorzaakt / gelden door gebeurtenissen waarvoor de aangevraagde verzekering  
dekking biedt?    JA     NEE  
Zo ja, onderstaand de schadegegevens invullen svp. (indien er meerdere schades zijn dan deze op een 
bijlage meesturen): 
 
Schadejaar  Verzekeringsmaatschappij             Schadebedrag 
 
               betaald / nog open / afgewezen 

Omschrijving

B  Is er door een verzekeraar enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende  
voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend 
voor dat risico golden?    JA     NEE 

C  Is er sprake geweest van aanraking met politie / justitie ter zake van (verdenking van) het plegen van een 
misdrijf  JA     NEE 

D  Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u, of van verzekerde, die binnen 
de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen, of andere feiten (ten aanzien van het te verzekeren risico als de  
persoon van aanvrager en/of verzekerde) die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van 
belang zouden kunnen zijn?  JA     NEE

E  Heeft u nog iets mee te delen dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kan zijn?  

  JA     NEE 
(indien u bij de vragen B t/m E ergens bevestigend geantwoord heeft verzoeken wij u om dit in een  
bijlage mee te zenden)

6 - Eindverklaring
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk te  
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde wiens 
belang wordt meeverzekerd. Niet alleen uw wetenschap is van belang, maar ook de wetenschap van de 
derde die wordt meeverzekerd. Vragen waarvan u het antwoord bij de verzekeraar als bekend veronderstelt, 
moet u toch volledig beantwoorden. Als u niet aan uw mededelingsplicht voldoet, kan dat er toe leiden dat 
het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs geheel vervalt. Als u opzettelijk niet een volledige en ware opgave 
heeft gedaan of wanneer de verzekeringsovereenkomst bij kennis van de ware stand van zaken niet gesloten 
kon worden, heeft de verzekeraar het recht de verzekering op te zeggen. Indien deze verzekering wordt  
aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, 
dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk 
verleden en de slotvragen, ook voor:

• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) -  
hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer].  
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de  
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verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al 
dan niet te accepteren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen. In afwijking van het bepaalde in artikel 
7.17.1.4. (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de  
volgende uitgangspunten:

•  Een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord dan wel niet van 
belang te zijn voor de beoordeling van het risico.; De slotvragen dienen volledig te worden beantwoord. De 
slotvragen worden geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn ver-
zwegen of verkeerd voorgesteld waarvan de aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de overige op het aan-
vraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is 
opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het 
ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.

Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door verzekeraar 
geregistreerd en verwerkt. Verzekeraar gebruikt deze gegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeen-
komsten, voor analyses, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke  
verplichtingen. Op deze registratie is de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen” 
van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking 
weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van 
Verzekeraars www.verzekeraars.nl. De tekst kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars 
(Postbus 93450, 2509 AL Den Haag).

Ondertekening
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij 
een verzekering wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van verzekering omschreven dekking,  
en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vor-
mende, voorwaarden van verzekering. Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door: 

Uw naam

Plaats     Datum 

Handtekening

Na ondertekening kunt u dit formulier zenden aan:
Aon verzekeringen
Bonnikeplein 1626
2201 XA Noordwijk
of via email: avrelatiebeheer@aon.nl
071 – 364 35 00

Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
Aon Nederland cv, t.a.v. de Directie, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam.


