
 

 
Risico en Acceptatie Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid VLCP-REIJN Collectief 

 

Naam aanvrager  : ……………………………………………………………………… 

KvK Nummer   : ……………………………………………………………………… 

Correspondentieadres : ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  : ……………………………………………………………………… 

Email    : ……………………………………………………………………… 

IBAN Bankrekeningnr.          

Gewenste ingangsdatum : ……………………………………………………………………… 

Hoedanigheid werkzaamheden          Administratief         Juridisch          ICT 

 

Zijn er in de afgelopen 5 jaar schades veroorzaakt / geleden door gebeurtenissen waarvoor 

de aan te vragen verzekering(en) dekking bied(t)(en)?    Ja  Nee 

Indien ja, graag toelichten: 

 

 

Is er in de afgelopen 5 jaar door een verzekeringsmaatschappij 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 en voor die 

verzekering golden?          Ja   Nee 

Indien ja, graag toelichten: 

 

 

Is er in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling (ongeacht de opgelegde 

straf) of een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 

uur), of aanraking met justitie ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in verband 

met bovenstaande, of een uitgebrachte dagvaarding in 

een lopende procedure, alles ter zake van een misdrijf?     Ja   Nee 

Indien ja, graag toelichten: 

 

 

Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor 

de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, 

en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?  

           Ja   Nee 

Indien ja, graag toelichten:  



Risico en Acceptatie Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid VLCP-REIJN Collectief 

 

 

*Door ondertekening van dit formulier machtigt de aanvrager de maatschappij dan wel 

de verzekeringsadviseur de premie automatisch van de bankrekening van de 

onderneming af te schrijven. 

 

Premiebetaling per jaar. 

 

Uw persoonsgegevens 

Om uw verzekering te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens 

verwerken. Dit doen wij voor de volgende doelen: 

• het afsluiten, uitvoeren en beheren van uw verzekering; 

• om fraude te voorkomen en te bestrijden; 

• het houden aan wet- en regelgeving. 

 

Door het aanvragen van deze verzekering gaat u akkoord met de verwerking van uw 

persoonsgegevens voor deze doelen. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy statement op www.allianz.nl/privacy.  

 

U geeft Allianz toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor 

marketingactiviteiten.    Ja         Nee 

 

Voor akkoord offerte: 

Ondergetekende verklaart namens verzekeringnemer en eventuele meeverzekerden dat er 

geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn waarvan in redelijkheid kan 

worden aangenomen, dat deze zullen leiden tot een aanspraak waarvoor een beroep zou 

kunnen worden gedaan op onderhavige verzekering of die voor risicobeoordeling van belang 

zouden kunnen zijn. 

 

 

Naam bedrijf    : ……………………………………………………..…….. 

 

 

Naam vertegenwoordiger  : ………………………………………………………..….. 

 

 

Handtekening   : ……………………………………………………..…….. 
 
 

Datum ondertekening : …………………………………………………..………. 
 

http://www.allianz.nl/privacy
http://www.allianz.nl/privacy

