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Garagepolis 

 

 

Offerte Aanvraagformulier 
 

Gegevens verzekeringnemer 

Bedrijfsnaam : ____________________________________________________________________________ 

Postadres : ____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________________________ 

Relatienummer Bovemij : ____________________________________________________________________________ 

Omschrijving activiteiten : ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 

Gewenste dekkingen (aankruisen wat van toepassing is) 

 Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) 

 Bedrijfsrechtsbijstand (RBB)  

 Bedrijfsschade (BBS) 

 Cliëntenobjecten (CLT) 

 Brand Bedrijfsgebouw (BBP) 

 Brand Inventaris (BIN) 

 Glas Bedrijfsgebouw (BGL) 

 Handelsvoorraad Aansprakelijkheid (WAM) 

 Casco Allround (CAR) 

  Handelsvoorraad Brand (BAU) 

 Ongevallen In- en Opzittenden (OIC) 

 Schade In- en Opzittenden (SIO)  

 Geldtransport (maatwerk,  apart formulier) 

 Aansprakelijkheid Particulier t.b.v. DGA (AVP) 

 Rechtsbijstand Particulier t.b.v. DGA (RBP) 

 Milieuschade (maatwerk, apart formulier) 

 Goed Werkgeverschap (GWV)  

 

Contractduur en premiebetaling 

Gewenste contractduur:          1 jaar  3 jaar  

Menukorting:    Basis 0%    Uitgebreid 2%    Optimaal 5% 

Premiebetaling :   per maand (toeslag 6%)    per kwartaal (toeslag 5%)   

   per half jaar (toeslag 3%)   per jaar  

Termijnbetaling is alleen mogelijk via automatische incasso.   

 

Loonsom 

Aantal personeelsleden op de loonlijst : _______________________________________________ 

Aantal gezinsleden/personeelsleden niet op de loonlijst* : _______________________________________________ 

Aantal directieleden   : _______________________________________________ 

Uniform loon**   : €  _____________________________________________ 

* In deze categorie vallen alle gezinsleden/vennoten die minder dan 12,5 uur per week meewerken. 

** Het uniform loon is exclusief het loon van directie/eigenaar. 

 

AVB 
Gewenst eigen risico:  € 300,-  € 520,-  € 750,-   € 980,-  

 € 1.200,-  € 1.430,  € 1.890,-  € 2.340,-   

Verzekerd bedrag :   € 2.500.000,-  € 5.000.000,- 

 
Wilt u verhuurdersaansprakelijkheid meeverzekeren?   ja  nee 

Zo ja, vul dan onderstaande gegevens in:  

     Straatnaam              Huisnr               Postcode                Woonplaats                   Herbouwwaarde                                Bestemming 

1.  ________________________________________________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________________________________________________ 

 

RBB 

Verhuurderrechtsbijstand meeverzekeren?    ja         nee 
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BBS 

Verzekerd bedrag (vaste lasten, netto winst en lonen/salarissen (incl. sociale lasten) € ____________  
Uitkeringstermijn  26 weken  52 weken      78 weken  104 weken 

 

CLT 

Gewenst eigen risico   € 300,-  € 520,-  € 750,-   € 980,-  

 € 1.200,-  € 1.430,  € 1.890,-  € 2.340,-  

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid:   € 2.500.000,-  € 5.000.000,- 

Wilt u het standaard verzekerd bedrag (€ 500.000,-) voor brand/explosie verhogen?  ja  nee 

Zo ja, tot welk bedrag?  € ___________________________________________________________________________ 

 

BBP 

Herbouwwaarde : € ______________  

Fundering meeverzekeren?  ja  nee  

Taxatierapport aanwezig?   ja   nee  

Zo ja, meezenden bij aanvraag. 

 

BIN 

Verzekerd bedrag (VB) inventaris : € ___________________ VB goederen : €___________________ 

VB banden derden:  € _______________ VB huurdersbelang: € __________________ 

Taxatierapport aanwezig?    ja   nee  

Zo ja, meezenden bij aanvraag 

 

BGL 

Glasbreuk meeverzekeren?   ja    nee 
Zo ja, soort glas:     glas dikker dan 8mm  glas dikker dan 10mm   isolerend glas  

 isolerend glas > 6m2   gelaagd glas    spiegeldraadglas  

 veiligheidsglas    vensterglas    vensterglas > 6m2 

 

WAM 

RDW Erkenningsnr. : _____________________________ 

Aantal motorrijtuigen in gebruik bij het bedrijf incl. HA (CRWAM aangemeld): ____________ 

Gemiddelde cataloguswaarde CRWAM aangemelde kentekens: € ______________ 
 
Rijrisico’s 

     Datum            Kenteken  Meldcode         Bouwjaar   Merk  

1.  __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

2.   __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

3.   __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

4.   __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

5.   __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

6.   __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

7.   __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

8.   __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

9.   __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

10. __________  ______________ ___________   ____________   ______________________  

 

Indien tevens een casco dekking (alleen nodig bij geen CAR): 

Kenteken  casco/ beperkt casco nieuwwaarde   

1. ________________________   casco    beperkt casco €_______________________   

2. ________________________   casco    beperkt casco €_______________________   

3. ________________________   casco    beperkt casco €_______________________   

 

CAR 

Cascodekking tot:       84 maanden     120 maanden 

Hoeveel motorrijtuigen jonger dan 84/120  maanden  gem. in gebruik  per jaar (incl. HA) __________   
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Gewenst eigen risico   € 300,-  € 520,-  € 750,-   € 980,-  

 € 1.200,-  € 1.430,  € 1.890,-  € 2.340,-  

Maximale waarde van de voorraad?* € ______________________ 

Gemiddelde cataloguswaarde: € ______________ 

* De maximale waarde van de aanwezige handelsvoorraad van de op enig moment in het verzekeringsjaar aanwezige nieuwe en 
gebruikte motorrijtuigen. 

 

BAU 
Verzekerd bedrag: € _______________                                

Ook objecten buiten het pand verzekeren? :  ja nee 

Zo ja, goedgekeurd hekwerk verplicht!  

 

OIC 
Gewenste verzekerde bedragen:  Overlijden Blijvende invaliditeit   

 Combinatie A:   € 10.000,- € 20.000,- 

 Combinatie B:   € 20.000,- € 40.000,- 

 Combinatie C:   € 30.000,- € 60.000,- 

 

SIO 

Gewenst verzekerd bedrag   €15.000,-       € 50.000,-      € 125.000.-        € 1.000.000,- 

 

Geldtransport 

 standaard    maatwerk (apart  formulier) 

 

AVP / RBP 

Naam en voorletters : _______________________________     Geboortedatum :______________ 

Geslacht :  man  vrouw        Dekking :  alleen  gezin  Jagersrisico meeverzekeren?  ja  nee 

Bij meerdere personen gevraagde gegevens apart aanleveren. 

 

MSV 

 maatwerk (apart  formulier) 

 

Goed Werkgeverschap GWV 

Rubriek A  

Verzekerd bedrag:  € 1.000.000,-  € 2.500.000,- 

Rubriek B  

Privé ongevallen werknemers meeverzekeren?    ja        nee  

 

Mee te sturen documenten:  

 Schadeverloop van de laatste drie jaar   

 Evt. kopie huidige polis (premies hoeven niet zichtbaar te zijn)  

 Onderstaande risico-inventarisatie   

 Aanvraagformulier geldtransportverzekering bij maatwerkpolis • Aanvraagformulier milieuschadeverzekering  bij maatwerkpolis 
 

Risico-inventarisatie (uitsluitend invullen indien geen Quick Scan is uitgevoerd) 

Wat is de bouw- en dekaard?   Steen/staal gebouwd met harde of bitumen dakbedekking 

   Steen/staal gebouwd met houten/kunststof dakbedekking 

   Steen/staal gebouwd met rieten dakbedekking 

   Geheel of grotendeels van glas gebouwd 

   Geheel of grotendeels van hout gebouwd 

 

Zijn alle (verdiepings-)vloeren van beton of steen?   ja   nee 

Wat  is de ligging?   binnen bebouwde kom  buiten bebouwde kom   industrieterrein  

Hoe is de staat van onderhoud?   goed  matig   behoeft verbetering  
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Belendingen?  bestemming bouwaard  afstand 

Links   __________________________   __________________________    _____________________ 

Rechts  __________________________   __________________________    _____________________ 

Achter  __________________________   __________________________    _____________________ 

 

Is het pand voorzien van een gecertificeerd automatisch alarm met doormelding naar PAC  ja   nee 

Alarminstallaties:    geen detectiesysteem aanwezig 

                                 detectiesysteem aanwezig (kopie alarminstallatiecertificaat meezenden) 

        detectiesysteem met doormelding PAC (kopie alarminstallatiecert.meezenden) 

Hoe is de alarmopvolging?    beveiligingsorganisatie  eigen beheer 

Wie is eigenaar van het pand? :    verzekerde   makelaar   gemeente    

   bedrijf/onderneming   beheermaatschappij   overig 

Is het pand voorzien van deugdelijke en goedgekeurde sloten?   ja    nee 

Voldoet het bedrijventerrein aan keurmerk veilig ondernemen?    ja    nee 

Hoe is de kwaliteit van het hang en sluitwerk?   goed    behoeft verbetering 

Zijn overheaddeuren voorzien van een speciale afsluiting?    ja    nee 

Is voor showroomruiten een uitrijdbeveiliging aangebracht?    ja     nee 

Zo ja, hoe is de constructie? _________________________________________________ 

Is er voldoende brandblusapparatuur met periodiek onderhoud door REOB erkend bedrijf?  ja  nee 

Is er een brandmeldinstallatie?      ja     nee 

Op welke wijze wordt het pand verwarmd? ______________________________________________ 

Zijn er rookverboden?      ja     nee 

Worden zelfdovende afval(as)bakken gebruikt?    ja     nee 

Is er een spuitcabine?     ja     nee 

Is er een verfopslag?      ja     nee 

Is het gebouw in aan- of verbouw?     ja       nee 

Staat het gebouw leeg?      ja     nee 

Is het pand bewoond?      ja     nee 

Wordt een deel van het pand verhuurd?   ja     nee 

Zo ja, aan wie en met welke bestemming?_______________________________________________ 

Worden er leveringsvoorwaarden gehanteerd?    ja     nee 

Zo ja, welke? ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Is er export naar landen buiten de EU?    ja     nee 

Zo ja, welke landen en waarvoor? land waarvoor 

____________________________________ _____________________________________ 

____________________________________ _____________________________________ 

____________________________________ _____________________________________ 

Is er import vanuit landen buiten de EU?    ja    nee 

Zo ja, welke landen en waarvoor? land waarvoor 

____________________________________ _____________________________________ 

____________________________________ _____________________________________ 

____________________________________ _____________________________________ 

Is er een buitenlandse vestiging aanwezig?    ja     nee 

Zo ja, in welk(e) land(en) voor welke activiteiten? land activiteiten 

____________________________________ _____________________________________ 

____________________________________ _____________________________________ 

____________________________________ _____________________________________ 

Worden cliëntenobjecten en/of handelsvoorraad buiten een goedgekeurd hekwerk gestald?  ja  nee 

Van welke kwaliteit is de omheining? gaashek  spijlenhek blokkadehek 

Is de poort aangesloten op het alarmsysteem?    ja  nee 

Is er terreinverlichting?      ja  nee 

Staan er cliëntenobjecten in een buitenlandse vestiging?    ja  nee 

Is zelfwerkzaamheid van cliënten toegestaan?    ja  nee 

Vindt er stalling van objecten plaats?    ja  nee 

Worden er objecten gebouwd dan wel verbouwd?    ja  nee 
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Worden sleutels en kentekens opgeborgen in een kluis met waardeberging 

van min. € 5.000,-?      ja  nee 

Zo ja, wat is het merk en type? ________________________________________________________ 

Indien bekend rating-class volgens European Safety Committeenr. ____________________________ 

Wat wordt gedaan om het verduisteringsrisico tegen te gaan? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

Is verzekeringnemer preventie minded?   ja        nee 

Hoe is de bedrijfshuishouding?     goed  behoeft verbetering 

Wordt (BOVAG) proefritformulier gebruikt?   ja        nee 
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