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Aansprakelijkheidsverzekering, Rechtsbijstand en Ongevallen verzekering 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                                                                                                                                                                 

Straat + huisnummer              

Postcode en woonplaats        

Uw naam                                                                                                                                            

Geboortedatum     

Telefoon overdag  Geslacht man / vrouw 

E-mailadres     

  Lidmaatschapsnummer     _______________________________________________________________
        _____________________________________________________________________  

2 - Bedrijfsgegevens 

KvK nummer      

Zelfstandig sinds      

Uw rechtsvorm  _______________________________(eenmanszaak,vof,BV,CV, maatschap)  

Uw beroep      

Uw jaaromzet excl.btw            

Uw hoofdactiviteit      

Andere activiteiten      

Bent u BTW plichtig?  JA      NEE 

Aantal personeelsleden:    

 

3 - Eerdere verzekeringen 

  Bent u nu ook verzekerd voor Aansprakelijkheid voor Bedrijven  □ Ja □ Nee 

  Zo ja, welke maatschappij   _____________________________________________________ 
  Polisnummer:_____________________________________________________________ 

  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 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 nu van toepassing is: _________________________________________ 
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3 -   Aansprakelijkheid 

Bij de totstandkoming van het collectief is er rekening gehouden met de mogelijkheid dat u enkelvoudige 

werkzaamheden verricht als ZZP er. Het standaard tarief voor een klusbedrijf exclusief bou wkundige 

werkzaamheden bedraagt bijvoorbeeld EUR 364,- per jaar met een eigen risico van EUR 500,- per 

aanspraak. Indien u gebruik maakt van (ingehuurd/geleend) personeel als ZZP er, is het raadzaam deze 

uitbreiding mee te verzekeren.  Als werkgever bent u immers aansprakelijk voor schade aan en/of door personeel. 

 
 

 

Bruto premie 
exclusief 

administratie 
kosten en 21% 
assurantiebelasting. 

Meeverzekeren 
 personeel 

Eigenrisico 
zaakschade  

Opzicht 
meeverzekerd 

Omschrijving risicogroep Premie ZZP 

Maximaal 3 
personeelsleden. 

Toeslag per jaar 

exclusief 
poliskosten en 
assurantiebelasting.     

Klusbedrijf Exclusief Bouwkundige 
werkzaamheden EUR 364,00 EUR 260,00 

EUR 
500,00 Ja 

Klusbedrijf inclusief Bouwkundige 
werkzaamheden EUR 676,00 EUR 260,00 

EUR 
500,00 Ja 

 

Welke dekking kiest u: 

□ Exclusief Bouwkundige werkzaamheden   

□ Inclusief Bouwkundige werkzaamheden 

□ Meeverzekeren personeel     
 

Rechtsbijstand verzekering voor ondernemers ZZP 
 
Basis premie     EUR 465,89 
Bedrijfsmotorrijtuigen zijn bij DAS voor Ondernemers ZZP altijd standaard meeverzekerd 

 
Extra bedrijfsruimte op separaat adres  EUR 104,80 
 

Meeverzekeren gelieerde onderneming  EUR   64,04 
 
Particulierendekking totaal   EUR  315,89 

 
Welke dekking kiest u: 

□ Basispremie 

□ Meeverzekeren extra bedrijfsruimte(n) Aantal bedrijfsruimten: ________________ 

□ Meeverzekeren gelieerde onderneming(en)  Aantal ondernemingen:________________  

□ Meeverzekeren pariculierendekking totaal 
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Uw akkoordverklaring: 
Om u een verzekering aan te kunnen bieden, is het belangrijk te weten of u betrokken bent of bent geweest 
bij een conflict. Of dat u binnenkort een conflict verwacht.  
 
Daarom vragen wij u onderstaande verklaringen te lezen en aan te kruisen of u hiermee akkoord gaat of 
niet. 

 
Voor DAS voor ZZP. Hierbij verklaar ik dat ik in de afgelopen vijf jaar geen conflict heb gehad en dat ik 
momenteel ook geen conflict heb of verwacht met/over: opdrachtgevers, leveranciers, afnemers, de 
overheid, Belastingzaken, buren, wijziging in bestemmingsplan, huurders en verhuurders. 
 
Is deze verklaring akkoord? 

□ ja  □ nee, omdat:____________________________________________________________  

 
Licht uw antwoord uitgebreid toe. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen. Stuur eventueel uw 

toelichting op een los blad mee. 
 

Ongevallenverzekering 
 
Wat is er verzekerd: 
Verzekerde bedragen per persoon Ingeval van overlijden   EUR 20.000,00 
     Ingeval van blijvende invaliditeit EUR 63.000,00 
Dekking: 

24 uurs dekking zoals vermeldt in de Algemene Voorwaarden 
 
Molest: 
Meeverzekerd zijn ongevallen, die verzekerde overkomen tijdens (tijdelijk)  verblijf in het buitenland 
ten gevolge van molest, een en ander met in achtneming van de clausule molest en de algemene 
voorwaarden     
Leeftijdsgrens: 

De verzekerde persoon heeft de leeftijd van 75 jaar nog niet bereikt.     

 
Fiscale aspecten: 
U dient erop attent te zijn dat enige uitkering op deze verzekering fiscaal is belast. 
 
Premie: 
De premie bedraagt EUR 22,15 per verzekeringsjaar. 

(Genoemde premie is exclusief poliskosten € 18,10, deze vezekering is vrijgesteld van assurantiebelasting) 
 
Kiest u voor deze dekking: 

□ Ja.  

Verzekeraars 

 
Na definitieve acceptatie wordt er een polis afgegeven met ondertekening door 

One Underwriting B.V. in haar hoedanigheid als gevolmachtigde van: 
 

Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven: 
100% Nationale Nederlanden Schadeverzekeringen N.V. 
Rechtsbijstand verzekering: 
100% DAS Rechtsbijstand verzekeringen 
Ongevallenverzekering: 

100% W.A. Hienfeld B.V. / Hienfeld Assurantien 
 
One Underwriting B.V., onderdeel van Aon, is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009128, 
statutair gevestigd te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 33109041. 
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Slotverklaring 

 
Eerdere verzekeringen 

Is u of een andere belanghebbende bij deze verzekering (of bij één van deze verzekeringen) in de afgelopen 
8 jaar een verzekering, geweigerd of opgezegd, of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld? 
 

□ Nee  □ Ja, toelichting: 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Schadeverleden 

Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering (of bij één van deze verzekeringen) in de 
afgelopen 8 jaar schade geleden of veroorzaakt die door de  

gevraagde verzekering wordt gedekt? 
 

□ Nee  □ Ja, toelichting: 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Strafrechtelijk verleden  
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar, als verdachte of ter 
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in aanraking geweest  

met politie of justitie in verband met: 
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering,  
 bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, of poging(en) daartoe; 
-  wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging,  
 mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke  
 vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; 

-  overtreding van de Wet wapens en munitie, de  Opiumwet, de Wet op de  

 Economische delicten? 
 

□ Nee  □ Ja 

 

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is   
gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten  
uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er  
sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen  
welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. 
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.) 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Faillissement e.d. 
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit betrokken geweest of momenteel betrokken 

bij een faillissement, een surséance van betaling of een schuldsanering? 
 

□ Nee  □ Ja, toelichting: 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Algemene slotvraag  
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling 
van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de 
voorgaande vragen is verstrekt? 
 

□ Nee  □ Ja, zo ja, welke informatie is dat? 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Op grond van deze door of namens u verstrekte gegevens is/zijn de verzekering(en) gesloten. U bent 
verplicht deze gegevens te controleren. Als u onjuistheden of onvolledigheden constateert en/of vaststelt dat 
een omstandigheid, die hierboven is genoemd, afwijkt van de werkelijke situatie, moet u ons daarvan binnen 
14 dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk mededeling doen. Na het verstrijken van deze termijn 

van 14 dagen nemen wij aan dat deze door of namens u verstrekte gegevens juist zijn, dat u instemt net de 
nader op het polisblad omschreven Algemene en Bijzondere (Speciale) Voorwaarden en dat aan de in dit 

artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. 
Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op 
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. 
Als u met opzet tot misleiden van ons heeft gehandeld of wij hij de ware stand van zaken de verzekering(en) 
niet zouden hebben gesloten, hebben wij ook het recht de verzekering(en) op te zeggen. 
 

Informatieverstrekking 
▪ Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen die de verzekerings- overeenkomsten 

betreffen onderworpen aan Nederlands recht. 
 
▪ Wat moet u doen als u een klacht heeft? 

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Aon of door de verzekeringsmaatschappij, dan kunt 
u uw klachten en/of suggesties indienen bij de directie van Aon, Admiraliteitskade 62, 3063 ED 

Rotterdam, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam.  

U kunt de klacht ook via onze website melden: www.aon.nl.  

Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken contact 

met u op.  

Met klachten over de dienstverlening door de verzekeringsmaatschappij kunt u uiteraard ook 

rechtstreeks de directie van de verzekeringsmaatschappij benaderen. Desgewenst kunt u 

contactgegevens opvragen bij Aon.  

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij echter niet 

tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klachten terecht bij het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening,  

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag 

telefoon 070 333 8 999, Website www.kifid.nl. 

Deze klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten, en dus niet voor bedrijven of 

personen die een beroep uitoefenen.  

Aon volgt de uitspraken van het Kifid.  

U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.  

▪ Privacy Verklaring  
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw 
verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens 
om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte,  voor het tot stand brengen van 
de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.  Dit 
vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij 
omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons  Privacy Statement op Privacy | Aon 

  

http://www.aon.nl/
http://www.kifid.nl/
https://www.aon.com/netherlands/privacy/default.jsp
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Ondertekening 

 

Ingangsdatum  ____________________________ 
 
Premiebetaling per jaar   
 

Automatische incasso □    Ja      □    Nee     (*bij maandbetaling verplicht) 

 
Voor akkoord:  
 
Datum     _____ / _____ / _____ Plaats___________________ 
 

 
Handtekening   ________________________ 
 
 
 
Machtiging 

 
Wat is uw IBAN-nummer : ________________________________ 
 
Op naam van   : ________________________________ 

 
 
Machtiging incasso 
Alleen invullen als u gaat betalen door middel van automatische incasso. 
 
Incasso door Aon Nederland C.V., Admiraliteitskade 62, 3063 ED ROTTERDAM, Nederland 

Incassant ID: NL14MEE331428790000 

Door ondertekening geeft u toestemming: 
• aan Aon om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven; 

• aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van Aon. 

Voorafgaand aan de incasso informeren wij u over het incassobedrag en de incassodatum. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Voor akkoord: 
 
_____________________________  _____________________________________ 
(plaats en datum)    (handtekening)  

 

 

Na ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: 

Aon verzekeringen 

 Postbus 3234 

4800 DE Breda 

 

   of via email: constructie@aon.nl 

   tel: 088-810 81 57 

mailto:constructie@aon.nl

