
 

 

  

Gegevens verzekeringnemer 

  
Naam vereniging: ……………………………………………………………………… Verenigingsnummer KNLTB: ………………….. 

Risico-adres: …………………………………………………….  Postcode: ……..……..  Plaats: ………………………………… 

KVK nummer: …………………………………………………….. 

Correspondentieadres afwijkend?       Ja       Nee 

Betreft aanvraag:       Offerte       Polis 

De brandverzekering omvat de verzekering van 

     Gebouwen* 

     Inventaris/goederen 

     Glas 

     Exploitatiekosten/Bedrijfsschade 

*inclusief zonwering, lichtmasten en reclameborden, zonnepanelen, bijgebouwen, terreinafscheidingen, tennisbanen, 

padelbanen etc. 

 

Constructie gebouw : steen / hout / anders: ………………………………….. 

Dakbedekking : pannen / riet / bitumen/ mastiek / beton / anders: …………………………………………………… 

 

Preventie: 

Inbraakbeveiliging 

Is het gebouw voorzien van een inbraakbeveiliging die is aangelegd door een BORG erkend of een 

VEB aangesloten beveiligingsbedrijf? Ja       Nee 

 

Welke overige inbraakpreventieve maatregelen zijn er genomen? (Bijvoorbeeld rolluiken, veiligheidssloten, traliewerk, 

camera’s etc. ) 

Toelichting: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is er een doormelding naar een particulier alarm centrale? Ja       Nee 

 

Overigen:  

Gebouwen Belendingen: Zijn er belendende gebouwen binnen een afstand van 10 meter? Ja       Nee 

Zo ja, wilt u dit toelichten: 

……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de elektrische installaties? Ja       Nee 

Zo ja, wilt u dit toelichten 

……..……………………………………………………………………………………………………………...……. 

 

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan gasinstallatie en eventuele koel/vriesinstallatie? Ja       Nee 

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan frituurinstallaties? Ja       Nee 

Hoe vindt verwarming plaats? CV of anders: …………………………………………….………………….. 

Indien anders a.u.b. toelichten: …………..………………………………………………..………………...…. 

 

  



 

 

Is er een onderhoudscontract op de hierboven vermelde installaties? Ja       Nee 

Zo ja, op welke installaties: ………………………………………………………………………..………….….. 

Vindt opslag van brandbare zaken en afvalcontainers buiten het gebouw plaats op minder 

dan 10 meter van de gevel en/of het dak? Ja       Nee 

 

Van welk materiaal zijn de afvalcontainers? Metaal/kunststof/anders. Indien anders a.u.b. toelichten: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zijn er blusmiddelen/brandblussers/slanghaspels aanwezig? Ja       Nee 

Graag specificeren: …………………………………………………………………………………………………… 

Is er een onderhoudscontract op deze middelen aanwezig? Ja       Nee 

Is er een automatische brandmeldinstallatie met doormelding aanwezig? Ja       Nee 

Hoe is de onderhoudstoestand van het gebouw? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Te verzekeren object/belang en bedrag(en) 

1. GEBOUWEN (herbouwwaarde)  incl. funderingen, bijgebouwen, lichtmasten, terreinafscheidingen, hekwerken, 

zonnepanelen, tennis en/of padelbanen  

 

Te verzekeren bedrag: € …………………………… (incl. / excl. BTW) 

Getaxeerd? Ja       Nee 

Zo ja, wilt u het taxatierapport bijvoegen. 

Zijn er zonnepanelen aanwezig? Ja       Nee 

PADELBANEN 

Heeft u Padelbanen? Ja       Nee 

Zo ja, wat is de waarde van de padelbaan? € ……………………… 

Zo ja, wilt u het glas van deze padelbanen meeverzekeren? Ja       Nee 

 

2. Inhoud (inventaris en goederen) 

INVENTARIS 

Te verzekeren bedrag: € …………………………….  (nieuwwaarde) incl./excl. BTW 

Getaxeerd? Ja       Nee 

Zo ja, wilt u het taxatierapport bijvoegen. 

GOEDEREN  

Te verzekeren bedrag: € ………………………….. (inkoopwaarde) 

 

3. Glas 

Glas is verzekerd tegen de gevaren in de polis, zoals brand, inbraak, storm etc. Het eigen risico van € 500,- is hierop van 

toepassing. Schade door glasbreuk zoals een steen door de ruit of een omgevallen stoel is niet gedekt. Voor deze 

dekking dient een separate glasverzekering te worden afgesloten waarvoor wij apart een offerte moeten opvragen bij 

een glas verzekeraar. Een glasverzekering biedt dekking in natura en kent geen eigen risico. 

 

  



 

 

Wilt u een aparte glasverzekering afsluiten voor glas in het gebouw? Ja       Nee 

(Indien ja, wilt u ons enkele foto’s van het gebouw doen toekomen. 

Wilt u glas in overkappingen meeverzekeren? (indien aanwezig) Ja       Nee 

Wilt u glas in windschermen meeverzekeren? (indien aanwezig) Ja       Nee 

 

4. Exploitatiekosten/Bedrijfsschade (verzekering op basis van Brutowinst) De uitkeringstermijn is 52 weken. 

Te verzekeren bedrag € ……………………. 

 

5. Landmateriaal 

Objectgegevens (meerdere objecten graag op afzonderlijke bijlage) 

Merk en type ……………………………………………………………… 

Kenteken (indien aanwezig) ………………………..  Bouwjaar  ……………………… 

Serie-/chassisnummer ……………………………………………………………… 

Oorspr. Cataloguswaarde € …………………………………….    incl./excl. BTW 

Dagwaarde € …………………………………….    incl./excl. BTW 

 

Welke dekking wenst u ? Aansprakelijkheid beperkt  

 Aansprakelijkheid uitgebreid (WAM-plichtige objecten)  

 Casco Beperkt  

 Casco Uitgebreid  

 Casco Standaard  

 

Schadeverleden & ondertekening 

 

Schadeverleden 

Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) ooit eerder schade geleden of 

veroorzaakt door een gebeurtenis die gedekt is onder de aangevraagde verzekering(en)? Ja       Nee 

Zo ja, wilt u dit toelichten (a.u.b. opgave van schadedatum, oorzaak, uitgekeerd bedrag, beschadigde objecten 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondertekening 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer dat hij/zij deze 

verzekering wil sluiten en dat hij/zij akkoord gaat met de van toepassing zijnde, en daarmee één geheel vormende, 

polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zenden wij u op verzoek toe. 

 

 

Datum : …………………………. 

 

Plaats : …………………………. 

 

Handtekening : …………………..………………….. 

  



 

 

 

Belangrijke informatie 

Heeft uw vereniging al een Bedrijfs- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Deze verzekeringen zijn van groot 

belang ten aanzien van een verantwoord beleid van de vereniging. Als uw vereniging is aangesloten bij de KNLTB kunt 

u gratis deelnemen aan de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor deelname aan het collectief voor 

bestuurdersaansprakelijkheid is een (overigens lage) premie verschuldigd. Voor deelname verwijzen wij u naar de 

website http://centrecourt.nl/themas/juridische-en-financiele-zaken/verzekering 
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