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CAR & AVB VERZEKERING 

Verzekeringnemer: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:  …..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OMZETSAMENSTELLING 

Dienen de neven- en/of dochterondernemingen te worden meeverzekerd? 
[   ] Ja  [   ] Nee  Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………………………. 
                 ………………………………………………………………………………………………. 
 
Voert u werken buiten Nederland uit? 
[   ] Ja  [   ] Nee  Zo ja, waar? ………………………………………………………………………………………………. 
                ………………………………………………………………………………………………. 
 
                                
Omzet alle (te verzekeren) bedrijven:   € ……………………   € …………………… 
Omzetverwachting 2020:     € ……………………   € …………………… 
Buitenlandse omzet:      € ……………………   € …………………… 
Jaarloon alle (te verzekeren) bedrijven:   € ……………………   € …………………… 
Totaalaantal medewerkers:     € ……………………   € …………………… 
Aantal UTA-medewerkers:     € ……………………   € …………………… 

      2019           2020 

….. %    nieuwbouw van huizen, kantoren en winkels tot 20 meter boven het maaiveld; 
….. %    verbouw, onderhouds- en renovatiewerk van huizen, kantoren en winkels tot 20 meter; 
….. %    utiliteitsbouw inclusief renovatie; 
….. %    weg- en waterwerken; 
….. %    exploitatie onroerende zaken; 
….. %    anders …………………………………………………..………………………………………………..………………………………………….. 
 
Heeft de onderneming een duidelijk vastgelegd beleid gericht op het identificeren en beheersen van risico’s en 
worden werknemers getraind in het herkennen en beheersen van risico’s? Graag hieronder toelichten.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is uw mening m.b.t. dit onderzoek i.o.v. BouwGarant? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (AVB) 

Dit vragenformulier is onderdeel van het offerte aanvraagformulier Bouwbedrijven en behoeft u uitsluitend 
in te vullen indien u een offerte aansprakelijkheidsverzekering wilt. 
 
Voert u de navolgende werkzaamheden zelf uit te schakelt u hiervoor derden in? 
      
Heiwerkzaamheden:      % …..           % ….. 
Bemalingswerkzaamheden:     % …..           % ….. 
Dakdekkerswerkzaamheden:     % …..           % ….. 
Sloopwerkzaamheden:     % …..           % …..   

      Zelf              Derden  

Verricht u regelmatig werkzaamheden als onderaannemer en zo ja, wie zijn in dat geval uw belangrijkste 
opdrachtgevers? 
[   ] Ja  [   ] Nee        Opdrachtgevers: ………………………………………………………………………………………………. 
                 

INFORMATIE LOPENDE AVB (KOPIE HUIDIGE POLIS MEEZENDEN) 

                                
Hebben de te verzekeren bedrijven het lopende jaar alsmede de vijf voorafgaande jaren schadeclaims 
ingediend bij verzekeraar(s)? 
[   ] Ja  [   ] Nee        Zo ja, graag hieronder specificeren. 
 
Specificatie schadeverleden 
 
   ……..  ja / nee              € ……………………      …………………………………………………………………. 
   ……..  ja / nee  € ……………………      …………………………………………………………………. 
   ……..  ja / nee  € ……………………      …………………………………………………………………. 
   ……..  ja / nee  € ……………………      …………………………………………………………………. 
 
 

Jaar        Afgesloten       Totaal schadebedrag  Omschrijving   

Huidige verzekeraar: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Contractvervaldatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Opzegtermijn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plaats:       Datum:    Handtekening: 
 
……………………………………………       ……………………………………………  ……………………………………………  
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FORMULIER POLISANALYSE BOUWBEDRIJVEN 
 CONSTRUCTIEVERZEKERING (CAR) 

Dit vragenformulier is onderdeel van het offerte aanvraagformulier Bouwbedrijven en behoeft u uitsluitend 
in te vullen indien u een offerte constructieverzekering wilt. 
 
 
Totale bouwomzet:    € …………………… € …………………… € ……………………  
Door opdrachtgevers verzekerd:  € …………………… € …………………… € …………………… 
 

      2019                   2020  2021 (verwachting)
          2019 

 
Aanneemsom per werk:     € ……………………  € …………………… 
Bouwduur per werk:      € ……………………  € …………………… 
                 

      Gemiddeld            Maximaal  

Werkt u veel met onderaannemers? 
[   ] Ja  [   ] Nee  Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………………………. 
Hanteert u eigen of standaard onderaannemingsovereenkomsten?  
[   ] Ja  [   ] Nee  Zo ja, graag een kopie meesturen. 
Beschikt uw bedrijf over algemene en/of specifieke brochures? 
[   ] Ja  [   ] Nee  Zo ja, graag een exemplaar meesturen. 
 
                                 
Hebben uw bedrijf het lopende jaar alsmede de drie voorafgaande jaren schadeclaims ingediend bij 
verzekeraar(s)? 
[   ] Ja  [   ] Nee        Zo ja, graag hieronder specificeren. 
 
Specificatie schadeverleden 
 
   ……..  ja / nee              € ……………………      …………………………………………………………………. 
   ……..  ja / nee  € ……………………      …………………………………………………………………. 
   ……..  ja / nee  € ……………………      …………………………………………………………………. 
   ……..  ja / nee  € ……………………      …………………………………………………………………. 
 
 

Jaar        Afgesloten       Totaal schadebedrag  Omschrijving   

INFORMATIE LOPENDE CAR (KOPIE HUIDIGE POLIS MEEZENDEN) 

Huidige verzekeraar: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Contractvervaldatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Opzegtermijn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plaats:       Datum:    Handtekening: 
 
……………………………………………       ……………………………………………  ……………………………………………  
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