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Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo
volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een
bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd en die de leeftijd
van zestien jaren heeft bereikt. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de
aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u
het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering
wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij
kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het
recht de verzekering op te zeggen.

2.

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 slotvraag, 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].

3.

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de
verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan
niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen.

4.

In afwijking van het bepaalde in artikel 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;
- de slotvraag dient volledig te worden beantwoord.
De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn
verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het
aanvraagformulier 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.
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Slotvragenformulier Beroeps- en/of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (SLOTAVFBA0116)
Het door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de
daarbij verstrekte gegevens vormt de basis voor een (voorstel tot) verzekering. Wij verzoeken u daarom de
toelichting op de reikwijdte van uw mededelingsplicht op de tweede pagina van dit aanvraagformulier goed door te
lezen en bij vragen contact op te nemen met uw assurantietussenpersoon.
Door invulling en ondertekening van dit vragenformulier verplicht de aanvrager zich niet tot het aangaan van een
verzekering.

1.

Algemeen

Offertenummer
1.

_____________________________

Naam onderneming
(hoofdvestiging)

______________________________________________________________________

Adres

______________________________________________________________________

Postcode en plaats

______________________________________________________________________

2.

Slotvragen

2.

Is de onderneming, of de vroegere onderneming van u of van één van de directeuren,
vennoten, bestuurders en/of eigenaars in het verleden een aansprakelijkheidsverzekering
opgezegd of geweigerd?

□

Ja

□

Nee

□

Ja

□

Nee

□

Ja

□

Nee

□

Ja

□

Nee

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.
3.

Is de onderneming, of één van de directeuren, vennoten, bestuurders en/of eigenaars in het
verleden aansprakelijk gesteld?
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.

4.

Is de onderneming, of de vroegere onderneming van u of van één van de directeuren,
vennoten, bestuurders en/of eigenaars betrokken (geweest) bij een faillissement of
surseance van betaling?
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.

5.

Zijn er lopende aanspraken bekend binnen de te verzekeren hoedanigheid of zijn
omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding?
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.

3.

Strafrechtelijk verleden
Zijn feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden die binnen de afgelopen acht jaar zijn
voorgevallen en betrekking hebben op:
a. de aanvrager;
b. andere personen wier belang wordt meeverzekerd op deze verzekering (denk hierbij ook aan privaatrechtelijke
samenwerkingsverbanden zoals de maatschap en de VOF);
en indien deze verzekering wordt gesloten door of mede ten behoeve van een rechtspersoon tevens op:
c. de statutair directeur (en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
d. de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de
statutair directeur(en)/bestuurder(s) daarvan.
Bij de beantwoording van deze vraag is niet slechts de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend,
maar ook die van andere hierboven aangeduide (rechts)personen.
□
□
Ja
Nee
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Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.

4.

Slotverklaring
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
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.
Belangrijk:
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de
mededelingsplicht op de tweede pagina van dit aanvraagformulier.
Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren personen en voor de onderneming
te tekenen en deze te binden, verklaart de bovenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord
en geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist
te hebben voorgesteld.
Plaats

___________________________________________________________

Datum

___________________________________________________________

Naam en functie ondertekenaar

____________________________

Handtekening

___________________________________________________________

Uw assurantiebemiddelaar

___________________________________________________________

____________________________

Doorneweerd Assurantiën bv
Bedrijven en arbeidsvoorwaarden verzekeringen

Klachtenbehandeling
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van een
verzekering kunnen worden voorgelegd aan de interne klachtenbehandelaar van HDI Global SE, the Netherlands.
Wanneer het oordeel van HDI Global SE, the Netherlands voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN, Den Haag.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of
de uitkomst hiervan niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Verwerking van persoonsgegevens
Met dit formulier vragen wij u om opgave van persoonsgegevens. HDI verwerkt deze persoonsgegevens onder
meer in het kader van de risicobeoordeling en het cliëntenonderzoek dat zij uitvoert en om de
verzekeringsovereenkomst tot stand te kunnen brengen en uit te kunnen voeren. Ook kan verwerking
plaatsvinden voor statistische analyses, marketingdoeleinden, om uitvoering te geven aan contractuele en
wettelijke verplichtingen, alsmede ter bestrijding van verzekeringsfraude en andere vormen van
verzekeringscriminaliteit. HDI kan hierbij bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals medische
gegevens en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordeling en strafbare feiten verwerken.
HDI hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Met uw persoonsgegevens wordt dan ook zorgvuldig
omgegaan. HDI verwerkt deze met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en overige
regelingen zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
Zonder verwerking van uw persoonsgegevens is het niet mogelijk om een verzekeringsovereenkomst aan
te gaan of daaraan uitvoering te geven.
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In de folder ‘informatieverwerking persoonsgegevens’ kunt u de doeleinden en de juridische grondslag voor de
gegevensverwerking nalezen. Ook kunt u hier terugvinden aan welke categorieën van ontvangers wij
persoonsgegevens verstrekken, wanneer wij aan welke derde landen persoonsgegevens verstrekken, hoe lang
wij uw gegevens bewaren en wie de toezichthouder is op de verwerking van uw persoonsgegevens door HDI in
Nederland.
Onder de AVG heeft u het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die HDI van u heeft
verwerkt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u HDI verzoeken om de verwerkte persoonsgegevens te corrigeren,
te laten aanvullen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om in bepaalde gevallen de verwerking te
beperken. De door u aan HDI verstrekte persoonsgegevens kunt u in bepaalde gevallen in een gestructureerde,
gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen. In de folder ‘informatieverwerking persoonsgegevens’ kunt u deze
rechten nalezen, alsmede hoe u deze kunt uitoefenen. Ook staat hierin beschreven hoe u een klacht kunt
indienen tegen de wijze waarop HDI uw gegevens verwerkt. U kunt deze folder terugvinden op
www.hdi.global/nl/nl.
Heeft u vragen over de wijze waarop HDI uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op met onze data
protection officer via klachten@nl.hdi.global .
Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is HDI Global SE, the Netherlands, Westblaak 14,
3012 KL Rotterdam.

U kunt het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende slotvragenformulier mailen naar: bba@hdi.global
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