AANVRAAGFORMULIER BLOCKPOLIS
Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die voor verzekeraars nodig zijn het risico te
beoordelen. Het is daarom van groot belang dat u dit formulier volledig en juist invult. (zie ook blz. 7 e.v.) De
ingevulde gegevens op dit vragenformulier dienen afkomstig te zijn van de verzekerde. Bij het invullen van de
gegevens en analyseren van de verzekerde gevaren zal uw tussenpersoon u graag adviseren.
Ondertekening van dit formulier verbindt de aanvrager geenszins tot het aangaan van de verzekering, maar
wordt hierbij overeengekomen dat, indien de verzekering doorgang vindt, dit formulier als basis voor de
overeenkomst zal gelden.
1.
Algemeen
Naam verzekerde: _________________________________ Handelsnaam
: ________________________________________
Adres
: _________________________________ Risico-adres
: ________________________________________
PC + Plaats
: _________________________________ PC + Plaats
: ________________________________________
Telefoon : _______________________________________________________________________________________
Hoe lang oefent u het bedrijf uit
: ___________________ Telefoon : ________________________________________
Op het huidige adres sinds
: ___________________ Elders sinds
: ________________________________________
Aard van het bedrijf

Bedrijf zonder winkel
Bedrijf met winkel

2.
Gelieerde ondernemingen
Gelieerde onderneming(en):

(groothandel/ fabrikant/diamantair/reparateur)
(juwelier/ diamantair/ horloger/ opticien)

ja: ___ (svp aantal vermelden)

Neen

Is het bedrijf ingeschreven bij de KvK ?
ja, onder nummer ______________________
neen
Verzekerde Ingeschreven sinds ________________________________________________
Werkt aanvrager zelf mee binnen het bedrijf tijdens openingsuren ?
ja
neen
Heeft aanvrager vroeger een bedrijf gehad dat failliet is verklaard?
ja
neen
Zo ja, welk bedrijf en wanneer ?
__________________________________________________________________
3.
Personeel
Aantal personeelsleden in dienst: ____ fulltimer(s) ____ parttimer(s) ____ oproepkrachten.
Hoeveel personeelsleden zijn er minimaal tijdens de
openingsuren in de verkoopruimte
: __________________________
Wat zijn de officiële openingstijden van uw zaak - normale tijden van _____________
tot
- koopavond
4.

van _____________

tot

personen.
______________ uur
______________ uur

Handelsvoorraad

Hoeveel is de gemiddelde totale waarde inclusief
goederen van derden over het gehele jaar samen?

Wat is de hoogste totale waarde van de voorraad in het
gehele jaar op enig moment?

€.______________________________
Hoeveel betreft hiervan:
A. uw eigen handelsvoorraad

€._______________________________

€. ________________

B. goederen in consignatie €. __________________
C. goederen in reparatie

Maximum per artikel €. ___________________

€. __________________

Kunt u een onderverdeling van uw handelsvoorraad geven?
• Juwelen, gouden en platina voorwerpen
________% (inclusief ongezette edelstenen en parels)
• Uurwerken/horloges
________%
• Klokken, zilverwerk en andere goederen
________%
Op welke waarden zijn deze bedragen gebaseerd?
inkoopwaarden
vervangingswaarden
anders ________________
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Bestaat uw handelsvoorraad voor meer dan 10% uit de volgende exclusieve merken: Cartier, Rolex, Breitling, IWC,
Jaeger Le Coultre, Chopard, Bulgari, Piaget, Blancpain of Patek Philippe?
Ja
Nee
Welke waarde wenst u te verzekeren

Uw inkoopprijs

De vervangende kostprijs

Anders

Indien anders gaarne toelichten
:
____________________________________________________________________
5.
Waar bevindt zich de voorraad
a. De brandkast

tijdens openingsuren

Welk bedrag bevindt zich max. buiten de brandkast?

€______________

€______________

Dit mag ook in % worden aangegeven

____________ %

____________ %

Duurste artikel buiten de brandkast?

€______________

€______________

€______________

€______________

b. Maximum per etalage (zichtbaar vanaf de straat)?
Aantal etalages (zichtbaar vanaf de straat)?

______________

Totaal bedrag aanwezig in alle etalages samen

€______________

€______________

Duurste artikel in een etalage

€______________

€______________

Betreft dit exclusieve merken
c.

na sluitingstijd

Ja

Nee

Ja

Nee

Welk bedrag bevindt zich in vitrines/standaards buiten het pand?
€______________

€______________

€______________

€______________

Maximum per buitenvitrine/standaard

6. Verblijf Elders
a.
Welke waarde bevindt zich maximaal buiten het risico-adres:
•
Binnen Europa
€______________________
•
Elders (gaarne toelichten)
€______________________
__________________________________________________________________________________
b.

Vervoer door en verblijf bij derden (bijvoorbeeld reparateur)
•
Binnen Europa
€______________________
•
Elders (gaarne toelichten)
€______________________
_________________________________________________________________________________

c.

Zendingen
•
•

d.

Binnen Europa
€______________________
Elders (gaarne toelichten)
€______________________
_________________________________________________________________________________

Zijn alle onder B genoemde adressen beveiligd?
Ja
Neen
Geef hieronder eventuele vaste adressen aan met bedragen
1. ____________________________________________________________ €_____________________
2. ____________________________________________________________ €_____________________

e.

Kunnen de goederen zich op beurzen/shows bevinden?
Ja
Zo ja, gaarne toelichten
______________________________________________________________________________
Wat is aldaar de beveiliging?
_____________________________________________________________________________
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Neen

f.

Reiscollecties (ten behoeve van de groothandel)
Namen van vervoerende vertegenwoordigers:
1. _______________________________________
2._______________________________________
3. _______________________________________
4._______________________________________
Aantal werkdagen per jaar

gemiddeld bedrag

hoogste bedrag

1. ____________________

€ __________________

€ _____________________

2. ____________________

€ __________________

€ _____________________

3. ____________________

€ __________________

€ _____________________

4. ____________________

€ __________________

€ _____________________

Indien reiscollecties verzekerd moeten worden kopie beveiligingscertificaat van het voertuig bijsluiten
Wenst u dekking in onbeheerd staande, beveiligde voertuigen
Ja
Neen
24 uurs dekking
uitsluitend dekking tussen 07.00 en 22.00 uur
7.

Boekhouding
Op welke wijze worden alle aan- en verkopen door u geboekt?
_______________________________
Heeft u een stuksgewijze boekhouding
Ja
Neen
Zo neen, gaarne toelichten
_________________________________________________________________________________
Zijn er bij de inventarisatie ooit tekorten ontdekt
Ja
Neen

8.

Soorten verzekeringen juwelierspolis
Wenst u zich voor de totale waarde of in eerste risico te verzekeren? (brandverzekering = totale waarde)
•
Bedrag eerste risico voor inbraak
€______________________
•
Bedrag eerste risico voor overval
€______________________
•
Bedrag totale waarde
€______________________

9.

Heeft u belangstelling voor één van de volgende verzekeringen? Zo ja, verzekerde bedragen invullen.
a.
Diefstal tijdens de openingsuren
€_____________________
b.
Geld
€_____________________
c.
d.

10.

Glasbreuk
Lichtreclame

€_____________________
€_____________________

Soorten verzekeringen brandpolis
a.
Bedrijfsinventaris
Wat is de totale waarde van uw bedrijfsinventaris (exclusief koopwaar!)?
€. ______________________
Wat is de waarde van de verbouwingen aan het pand voor uw rekening?
€. ______________________
Op welke basis zijn deze waarden gebaseerd
nieuwwaarde
dagwaarde
vervangingswaarde
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b.
Bedrijfsschade
• Bedrijfsschadeverzekering, zonder overval (uitkeringstermijn 52 weken)
€______________________
•

Idem, met overval (uitkeringstermijn 52 weken)!

c.
Aansprakelijkheid ( € 1.250.000,-)
• Hoe groot was uw jaaromzet (bruto)

€______________________

€______________________

d.

Opstal
Uitgebreide opstalverzekering
€______________________
Zo ja, op welk adres?
____________________________________________________________________________

e. Rechtsbijstand verzekering (gecombineerd bedrijf en particulier)
Particuliere dekking gewenst
ja
nee
1 Heeft het bedrijf of één van degenen voor wie de particuliere dekking geldt(ook gezinsleden)
in de afgelopen drie jaar één of meer:
- arbeidsconflicten gehad?
O ja
- geschillen ondervonden met de overheid?
O ja
- problemen met leveranciers of afnemers ondervonden?
O ja
- andere geschillen ondervonden waarbij juridisch bijstand nodig was?
O ja
2 Is het bedrijf, één van de eindverantwoordelijken of één van de particuliere
verzekerden de afgelopen acht jaar strafrechtelijk veroordeeld geweest?
O ja
3 Verwacht u in de komende twaalf maanden een afname van het
personeelsbestand?
O ja
4 Verwacht u de komende twee jaar wijziging in het voor uw omgeving
geldende bestemmingsplan?
O ja
5 Verwacht u in de komende twaalf maanden juridische bijstand nodig
te hebben?
O ja
Indien één of meer van de voorafgaande vragen met ' ja' beantwoord zijn, dan graag
een toelichting. Indien één of meer der algemene vragen met ‘ja’ wordt beantwoord behoudt de
verzekeringsmaatschappij zich voor de premie en/of voorwaarden aan te passen'
Algemene gegevens met betrekking tot beveiligingsmaatregelen
Het risico kan voor aanvang van de verzekering door verzekeraars worden geïnspecteerd.
Is er een woonruimte aanwezig?
Ja
Is er een verbinding tussen winkel en woonruimte?
Ja
Zo ja, toelichten
_________________________________________________________________________________
Is er een verbinding tussen winkel en andere ruimten?
Ja

O nee
O nee
O nee
O nee
O nee
O nee
O nee
O nee

11.

Neen
Neen

Neen

Bent u in het bezit van een borg certificaat?
Ja (bijvoegen)
Neen
Zo nee,
is er een goed werkende alarminstallatie aanwezig
Ja
Neen
Datum van installatie
: ______________________
Naam van de installateur
: ______________________
Soort alarm
optisch
akoestisch
stil
anders, nl. __________________________
Zijn er overvalknoppen aangebracht
Ja
Neen
Is er een onderhoudscontract van kracht
Ja
Neen
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Hoeveel brandblussers en / of haspels zijn er?
_______________ Brandblussers
_______________ Haspels
Zijn er speciale beveiligingen zoals rolluiken / hekken voor de gehele voorzijde
Zo ja,
rolluiken binnen
rolluiken buiten
Hekken binnen
Hekken buiten
Zo nee, De etalage
De voordeur

ja
ja

Zijn deze rolluiken cq hekken geborgd
ja
Zijn deze rolluiken cq hekken voorzien van alarmcontacten
ja
Is er speciaal glas geplaatst in
De etalage
ja
De voordeur
ja
Zo ja, gaarne de omschrijving _____________________________

nee
nee
nee
nee
nee
nee

12.

Overige beveiligingen
Alarm
Type / Merk ________________Klasse ______________________Installateur _________________________
Voeg bij het voorstel een kopie van de risicoklasse-indeling van de V.I.P., alsook van het onderhoudscontract. Indien
uw alarminstallatie is aangesloten op een goedgekeurde particuliere alarmcentrale, gaarne kopie certificaat bijvoegen.
Zijn er in- en uitschakelafspraken met de meldkamer?
Ja
Neen
Indien er verdiepingen door u zakelijk in gebruik zijn, zijn deze dan voorzien van een alarmbeveiliging
Ja
Neen
*. De elektronische beveiliging dient te voldoen aan de normen van de Beveiligingswet 2004 (Wpbr)

Brandkasten/kluizen
Vermeld hieronder merk, type, gewicht, plaats en wijze van opstelling van de brandkast of kluis.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Is iedere brandkast afgesloten door een sleutel-cijferslot?
Ja
Neen
Is de brandkast bijkomend beveiligd
Ja
Neen
Staat de brandkast in een door alarm beveiligde ruimte
Ja
Neen
Wordt de brandkast tijdens de openingsuren steeds correct afgesloten
Ja
Neen
Wat gebeurt er met de sleutel van de brandkast?
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________
Hebt u nog bijkomende beveiligingsmaatregelen getroffen
Ja
Neen
• TVCC + monitoren en opname
Ja
Neen
Waar staat de video opname apparatuur opgesteld?
_________________________________________________________
• Zijn de ruimten beveiligd door een zgn. mistmachine?
Ja
Neen
Zo ja, in welke ruimten
_____________________________________________________________________________
• Is de voorkant van het bedrijf (deuren en etalages) beveiligd
Ja
Neen
door zgn.” rampalen”?
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*. De beveiligingsobjecten (rampalen, bloembakken, beelden e.d.) mogen niet verder uit elkaar staan dan 1,10
mtr. en dienen zo geconstrueerd te zijn dat een voertuig of ander object met een snelheid van 70 km per uur
tot staan wordt gebracht.
Indien geen “rampalen” gaarne toelichting waarom
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Kunt u aangeven op welke mannier de achterkant van uw pand is
beveiligd_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Kunt u aangeven op welke mannier de bovenverdiepingen van uw pand zijn beveiligd
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
13.

Gegevens omtrent bouwaard/constructie/belendingen winkel

Is het gebouw uw eigendom?
Ja
Neen
Wat is het bouwjaar van het gebouw
Jaar: _______________________
Verkeert het gebouw in goede staat
Ja
Neen
Worden er in het gebouw nog andere activiteiten uitgeoefend?
Ja
Neen
Welke energiebronnen worden er gebruikt voor:
• De verwarming
:
____________________________________________________________________
• Bewerking en fabricage
:
____________________________________________________________________
Vindt er opslag van gevaarlijke goederen plaats? (Indien ja, welke)
Ja
Neen
Zijn er nog brandbelastende omstandigheden
Ja
Neen
Verzekeringsverleden
Wie is uw huidige verzekeraar : ________________________________________________________________
Hoofdvervaldatum____________________________________________________________________________
Is er ooit een soortgelijke verzekering afgewezen, geweigerd of opgezegd?

Ja

Neen

Indien ja, door welke maatschappij en om welke
reden(en)?_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Hoe is het schadeverloop geweest in de loop van de vijf voorgaande jaren; incluis transportschaden, incluis
bedrijfsschaden en incluis schaden op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
Schadebedrag, oorzaak, datum alsmede of de schade betaald is door verzekeraars.
1.
Huidig jaar
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________
2.
Andere jaren
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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14.
Wanneer is de laatste inspectie gedaan en door wie?
Zijn de aanbevelingen uitgevoerd?
_____________________________________________________________________________

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. 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, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde
verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, ter hand is gesteld.

4.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17,1.4 (7:928), lid 6, 8W 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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Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht 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 economische delicten ?
 ja

 neen

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)
Let op: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) vennootschap onder
firma is, geldt deze vraag ook voor de in de toelichting onder punt 2 omschreven personen.

Algemene slotvraag en ondertekening (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
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 ? Zo ja, welke informatie is dat ?
 ja, namelijk ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer dat hij een
verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van verzekering omschreven dekking (tevens te vinden op internet
www.driessenassurantien.nl) , en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee
een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
(Naam)__________________________________________________(Functie)______________________________,
die bevoegd is de kandidaat-verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen.

(Datum)__________________________________________________(Plaats)______________________________

(handtekening)____________________________________________

Premiebetaling per :

 6 maanden (4% toeslag)

Gewenste ingangsdatum :

 12 maanden

______/______/__________
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Wij maken u erop attent dat, indien de verzekering doorgang vindt, de dekking eerst in kan gaan nadat
Driessen Assurantiën de premie incl. kosten en assurantie belasting heeft ontvangen.
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