Aanvraagformulier voor de binnenvaart t.b.v.
Rechtsbijstand- en Aansprakelijkheidsverzekering
Betreft:

__
__
__

Aanvraag nieuwe verzekering
Wijziging bestaande verzekering onder polisnummer __________________________
Aanvraag voor offerte

1. Aanvrager
Naam Aanvrager : ________________________________________________ Telefoon: __________________
Handelsnaam
: ___________________________________________________________________________
(zoals vermeld in het handelsregister van de K.v.K.)
Waladres
: _________________________________________________ Banknr: __________________
Postcode/plaats : ____ __ __________________________________________ Gironr: __________________
Is het bedrijf ingeschreven bij de K.v.K.?
Zo ja, gaarne een kopie bijvoegen.

nee/ja*

Vanaf welk jaar bestaat het bedrijf?

______

Indien het bedrijf deel uitmaakt van een holding, s.v.p. de organisatiestructuur aangeven.

2. Af te sluiten verzekering
• ProrechtCombinatie Binnenvaart
Modules (aankruisen welke van toepassing moeten zijn)
 A. Vaar- en Verkeersrisico
 B. Bedrijfsvoering en Incasso
 C. Inkoop
 D. Verkoop

nee/ja*

• ProrechtPolis Particulier
 A. Verkeer
 B. Consument & Wonen
 C. Inkomen
 D. Fiscaal & Vermogen

nee/ja*

• Bedrijfsmotorrijtuigen
Aantal:
_________________________

nee/ja*

• Aansprakelijkheid voor uitsluitend binnenvaartschepen
Verzekerde som € 1.250.000 per aanspraak

nee/ja*

3. Activiteiten
Hoofdactiviteiten __
__
__
__

Tankvaart
Stukgoederenvervoer
Containervervoer
Anders, nl.________________________________________________________________

Welke goederen worden in de regel vervoerd?
__ Aardolie(produkten)
__ Veevoeder
__ Ertsen
__ Bouwmateriaal
__ Gevaarlijke stoffen
__ Anders, nl.________________________________________________________________
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Laat u regelmatig door u aangenomen werkzaamheden door anderen verrichten?
Hebt u een vast contract met één of meer contractgevers?
Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering (Beurscascopolis)?
Heeft u een Protection & Indemnity (P&I) dekking?
Bent u lid van de vereniging de Wandelgang
Werkt u met algemene leverings- en/of werkvoorwaarden
Zo ja, gaarne een kopie bijvoegen.

nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*

4. Vaartuig(en)
Hoeveel binnenvaartschepen heeft u in exploitatie? ______
S.v.p. hieronder de gegevens van deze binnenvaartschepen vermelden:
1)

Naam: _____________________________________________________________________________
Laadvermogen: ____________________ ton
Motorvermogen ________________________ kW.
Soort: ________________ Motorvracht/tankschip ______________ Vracht/tank duwbak __________
Sleepboot _____________ Sleepvracht/tankschip ______________ Duw/sleepboot _____________
Duwboot ____________ (Motor)schip voor speciale doeleinden, te weten: _____________________

2)

Naam: _____________________________________________________________________________
Laadvermogen: ____________________ ton
Motorvermogen ________________________ kW.
Soort: ________________ Motorvracht/tankschip ______________ Vracht/tank duwbak __________
Sleepboot _____________ Sleepvracht/tankschip ______________ Duw/sleepboot _____________
Duwboot ____________ (Motor)schip voor speciale doeleinden, te weten: _____________________

3)

Naam: _____________________________________________________________________________
Laadvermogen: ____________________ ton
Motorvermogen ________________________ kW.
Soort: ________________ Motorvracht/tankschip ______________ Vracht/tank duwbak __________
Sleepboot _____________ Sleepvracht/tankschip ______________ Duw/sleepboot _____________
Duwboot ____________ (Motor)schip voor speciale doeleinden, te weten: _____________________

Bent u eigenaar van de te verzekeren schepen?
Indien geen eigenaar s.v.p. naam/adres eigenaar vermelden: __________________________
Gebruikt u regelmatig duwbakken van anderen?
Worden uw duwbakken regelmatig door anderen gebruikt?

nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*

Op welke landen vaart u hoofdzakelijk? _________________________________________________________
Onder welke vlag wordt er gevaren?

_________________________________________________________

5. Omvang van de onderneming
Hoeveel werknemers zijn er in totaal op het schip (in het bedrijf) werkzaam? ___________________________
Jaarloon
€ _________________________________
Hoeveel medewerkende eigenaren en gezinsleden
_________________________________
Jaarloon
€ _________________________________
Werknemers die tenminste 15 uur per week werkzaam zijn
_________________________________
Werknemers die minder dan 15 uur per week werkzaam zijn
_________________________________
Werkt u met seizoenarbeiders/bemanning?
nee/ja*
Zo ja. gemiddeld ____ gedurende ________________________________________________________
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6. Eigenaren/firmanten/directeuren (t.b.v. gezinsrechtsbijstand)
1)

2)

Naam : _____________________________________________ Functie: eigenaar/firmant/directeur*
Adres : ___________________________________________________________________________
Postcode: ______ ___ Plaats: __________________________________________________________
Naam: _______________________________________________ Functie: eigenaar/firmant/directeur*
Adres: _____________________________________________________________________________
Postcode: ______ ___ Plaats: __________________________________________________________

Werd één van de gezinsleden de afgelopen 5 jaar strafrechtelijk veroordeeld?
Werd één van de gezinsleden ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of
op bijzondere voorwaarden geaccepteerd?
Loopt er momenteel een aanvraag voor een vergunning, subsidie of sociale
uitkering
Was één van de gezinsleden de afgelopen 3 jaar partij in een arbeids-, huurof ander geschil

nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*

Indien één of meerdere van de hierboven vermelde vragen met JA is beantwoord, gaarne e.e.a. afzonderlijk
toelichten.
Woont men op de wal?
nee/ja*
Zo ja, wie?_________________________________________________________________________________
7. Algemeen
Loopt er op dit moment een aanvraag voor een vergunning of ontheffing?
Verwacht u binnen afzienbare tijd veranderingen in het bedrijf door
bijvoorbeeld saneringen, fusies, reorganisaties, overheidsmaatregelen?
Werd ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of op bijzondere
voorwaarden geaccepteerd?
Was het bedrijf de afgelopen 3 jaar partij in een gerechtelijke procedure?
Waren er in het recente verleden of verwacht u in de nabije toekomst
arbeidsconflicten
Was één van uw schepen gedurende de afgelopen 3 jaar bij een aanvaring
of ander ongeval betrokken?
Bent u van plan één van uw schepen in de eerstvolgende 3 jaar ingrijpend te
laten herstellen of veranderen of te verkopen?

nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*
nee/ja*

Indien één of meerdere van de hierboven vermelde vragen met JA is beantwoord, gaarne e.e.a. afzonderlijk
toelichten.
De duur van de verzekering is 5 jaar met stilzwijgende verlenging voor gelijke termijn.
Gewenste ingangsdatum: _________________
Gewenste vervaldatum:

De dekking kan echter niet eerder ingaan dan de dag
waarop dit formulier door de verzekeraar ontvangen is.

________________

8. Slotopmerking
De in dit aanvraagformulier verstrekte gegevens vormen de basis voor de te sluiten verzekering. Onjuiste en/of
onvolledig verstrekte gegevens kunnen tot gevolg hebben dat de verzekering nietig wordt verklaard.
Ondergetekende verklaart dat hij alle gegevens juist en volledig heeft verstrekt.
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader over te leggen gegevens worden opgenomen in de
door maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
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Ondertekening:

Naam : _____________________________________________________________
Functie :_____________________________________________________________
Datum: :_____________________________________________________________
Handtekening: ________________________________________________________
* = doorhalen wat niet van toepassing is
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