Aanvraag Bouw- en Montageverzekering
aflopend op basis van vaste premie

ASR Schadeverzekering N.V.
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Telefoon (030) 257 47 71
Email car@asr.nl

Deze verzekering is van toepassing op nieuwbouw- en verbouwwerken tot maximaal € 500.000.
1 Adresgegevens
a. Naam aanvrager
b. Geboortedatum
c. Adres
d. Postcode en woonplaats
e. Telefoonnummer
f

Bankrekeningnummer

g. Bij welke Kamer van koophandel is het bedrijf
ingeschreven?

KvK te

Inschrijvingsnummer Handelsregister

2. Aard van de werkzaamheden
Kruis aan wat van toepassing is:

Nieuwbouw			

Soort object:

woning

Verbouw			

bedrijfspand

Uitbreiding			

Anders (zie toelichting)

anders

Toelichting
Lokatie van de bouwplaats
Woonplaats
Ingangsdatum

3. Bouwsom
Bouwsom

€																					 inclusief BTW

exclusief BTW

4. Bijkomende werkzaamheden
Komen bij het te verzekeren werk/activiteiten voor zoals:
a. Hei-, puls-,boor- of trilwerk voor paalfunderingen
Ja		

Nee

b. Bemaling?

of damwanden?

Ja		

Nee

c. Aanleg van kelder(s)?

Ja		

Nee

Ja		

Nee

Ja		

Nee

werk ligt?

Ja		

Nee

Zo ja, op welke afstand?

Minder dan 15 meter		

d. Ontgravingen onder het aanlegniveau van
naastliggende funderingen?
e. Bouwtijd langer dan 12 maanden?
Zo ja, wat is de verwachte einddatum?
f.

Is er belendende bebouwing aanwezig die mogelijk
binnen de invloedsfeer van het te verzekeren
Meer dan 15 meter

Wat is de bouwaard van de belendingen?
Wat is het bouwjaar van deze belendingen?
g. Ingrijpende constructiewijzigingen?*

Ja		

Nee

* Met ingrijpende constructieve wijzigingen worden wijzigingen bedoeld waarbij het –gezien de aard van de werkzaamheden– noodzakelijk of gebruikelijk is om een
constructeur in te schakelen in verband met de te volgen werkwijze.
Belangrijk
Als één of meerdere vragen met “ja” zijn beantwoord, moet het werk worden beoordeeld aan de hand van de technische gegevens van het werk, zoals tekeningen, bestek,
bemalingsrapport, sonderingsplan, palenplan en/of damwandtekening. U kunt deze gegevens als bijlage meezenden. Aan de hand van de gegevens uit de aanvullende
informatie maakt ASR een offerte. Er kunnen dan andere premies en voorwaardengelden dan bij punt 8 en 9 vermeld staan. Na ontvangst van de door verzekeringnemer voor
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akkoord ondertekende offerte kan de dekking ingaan.
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5. Onderhoudsfase
Wilt u een onderhoudsfase van 3 maanden
meeverzekeren?

Ja		

Nee

Let op: Deze fase is een contractuele afspraak tussen de uitvoerende partij en de opdrachtgever. U kunt deze fase niet meeverzekeren als u ook zelf de opdrachtgever bent.
Ook dient u deze fase voorafgaand aan de werkzaamheden vast te leggen in het bestek, de overeenkomst of leveringsvoorwaarden. Doet u dit niet? Dan is er geen dekking
volgens de onderhoudsfase.

6. Aannemersmaterieel
Wilt u aannemersmaterieel meeverzekeren?

Ja		

Nee

Zo ja, een globale specificatie van de te verzekeren
aannemersmaterieel vermelden met opgave van de
volle waarden.
De premie hiervoor bedraagt 15‰ over deze opgegeven
waarde

7. Transport
Verzekerd bedrag € 20.000 als maximum per gebeurtenis.
Onder deze rubriek is meeverzekerd het transport binnen Nederland van de voor het verzekerde werk bestemde componenten en hulpmaterialen (als Aannemersmaterieel is
meeverzekerd) voor zover dit transport plaatsvindt voor rekening en risico van de verzekeringnemer.
Tijdens het transport is gedekt:
-

beschadiging van componenten en aannemersmaterieel door enig van buitenaf komend onheil;

-

diefstal.

Naast de algemene uitsluitingen is in deze rubriek uitgesloten schade door eigen gebrek. Als eigen gebrek van de verzekerde zaken wordt mede gezien eigen gebrek van de
verpakking hiervan.

8. Premie
Als bij vraag 4 alle vragen met nee zijn beantwoord, dan kunt u hieronder de premie voor de Bouw- en Montageverzekering bepalen en volstaan met het beantwoorden van
de onderstaande vragen. Onderteken het formulier en geef de gewenste ingangsdatum van de verzekering aan. De dekking gaat dan per direct in.
Verzekerde rubrieken:
				Premie*
Het Werk

Eigendommen

Transport

Aansprakelijkheid

		opdrachtgever
Tot

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 1.250.000

€ 350

Tot

€ 125.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 1.250.000

€ 475

Tot

€ 250.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 1.250.000

€ 725

Tot

€ 375.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 1.250.000

€ 900

Tot

€ 500.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 1.250.000

€ 1.000

*exclusief kosten en assurantiebelasting
Indien van toepassing moet u bij de keuze van het verzekerd bedrag ook rekening houden met de volgende bijkomende kosten:
–

honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs,

–

kosten van toezicht en controle,

–

waarde van de door de opdrachtgever zelf uit te voeren werkzaamheden,

–

waarde van de door de opdrachtgever te gebruiken of beschikbaar gestelde bouwcomponenten zoals keukens, sanitaire e.d.

2/5

9. Eigen risico
Het eigen risico bedraagt € 500 per gebeurtenis, echter voor schade door diefstal en/of vandalisme is dit € 1.000 per gebeurtenis. En het eigen risico voor schade door
neerslag bedraagt minimaal € 2.500.
Aansprakelijkheidsverzekering
Heeft het bedrijf een algemene
aansprakelijkheidsverzekering?

Ja		

Nee

Nee		

Ja, en wel de volgende schade(n): ________________________________________________________________________________

Zo ja:
a. Bij welke maatschappij?
b. Voor welk verzekerd bedrag?
c. Onder welk polisnummer?
Schadeverleden
Hebt u eerder schade geleden waartegen de
aangevraagde verzekering nu dekking moet bieden?
Ingangsdatum en premiebetaling
Ingangsdatum (zie vraag 7)
Betaling vindt plaats aan

de verzekeringsadviseur

		

a.s.r. per

						

automatische afschrijving*
acceptgiro**

* U krijgt het formulier ‘Doorlopende machtiging SEPA’ van a.s.r. Betalingscentrum toegestuurd. Hiermee kunt u de automatische afschrijving regelen.
** Kiest u voor betalen met acceptgiro? Daar zijn extra kosten aan verbonden.

Slotvragen
Belangrijk
a.s.r. heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat
u in geval van schade uw recht op uitkering verliest.
Wij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Met belanghebbenden bedoelen wij de:
-

medeverzekerden;

-

leden van de maatschap;

-

medevennoten;

-

statutair directeur(en)/bestuurders;

-

aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s) (en aandeelhouders met een belang van 25% of meer)

Bij aandeelhouders met een belang van 25% of meer graag opgave van:

		

a Naam en voorletters
b Adres
c Postcode en Woonplaats
d geboortedatum
a Naam en voorletters
b Adres
c Postcode en Woonplaats
d geboortedatum
a Naam en voorletters
b Adres
c Postcode en Woonplaats
d geboortedatum
a Naam en voorletters
b Adres
c Postcode en Woonplaats
d geboortedatum
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Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor:
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met ‘ja’ beantwoorden.
- Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe.

ja

nee

- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe .

ja

nee

- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten

ja

nee

- Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding.

ja

nee

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar of betrokken (geweest)
bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling.

ja

nee

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord
gegaan met een (uitstel) surseance van betaling?

ja

nee

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of een andere belanghebbende?

ja

nee

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Als de rubriek Aansprakelijkheid wordt gevraagd:
Bent u bekend met feiten of omstandigheden waarvan kan worden aangenomen dat deze kunnen leiden tot een claim waarvoor een
beroep zou kunnen worden gedaan op de door u aangevraagde verzekering?

ja

nee

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico’s, over uzelf, de andere belanghebbenden, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou
kunnen zijn? Bijvoorbeeld een sluiting in de laatste 5 jaar op last van de overheid.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ondertekening
Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om met u een contract te kunnen sluiten en om
dat contract te kunnen onderhouden. We gebruiken de gegevens ook om fraude te bestrijden en om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Als u geen
persoonlijke aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten. Uw persoonsgegevens die wij geregistreerd hebben, kunt u inzien en door ons laten aanpassen.
Meer informatie hierover vindt u op onze website www.asr.nl.
Op de verwerking van de persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. Hierin staan de rechten en plichten
van partijen genoemd. De volledige tekst vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
Wij kunnen uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekerings
maatschappijen). Dit doen we om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.
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Uw handtekening en verklaring
Met uw handtekening verklaart u dat:
-

uw antwoorden juist en volledig zijn;

-

de tekeningsbevoegde(n) zich geïdentificeerd heeft/hebben met een geldig en origineel identiteitsbewijs. De gegevens hiervan zijn bekend bij de adviseur;

-

u de polisvoorwaarden ontvangen hebt;

-

u de afgesproken premie en kosten betaalt als u de polis ontvangt die volgens deze aanvraag is opgemaakt;

-

a.s.r. informatie over uw schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars of adviseurs.

Naam / Functie
Datum / Plaats
Handtekening
		
Verzekeringsadviseur
Relatienummer
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