
Aanvraagformulier 
 
BAVAM-polis
Beroepsaansprakelijk- 
heidsverzekering

dV A BAV 1213



2

dV
 A

 B
AV

 1
21

3

Rubriek I / Algemene vragen
1 / Gegevens onderneming
Wilt u een recent uittreksel uit het handelsregister bijvoegen?

a Naam onderneming

 Rechtsvorm 

 Handelsna(a)m(en) 

 Wie is de eigenaar van de aandelen als de onderneming een B.V. of N.V. is?

	 Als	de	aandeelhouder	een	niet-natuurlijk	persoon	is,	wilt	u	dan	ook	daarvan	een	recent	uittreksel	uit	het	handelsregister	bijvoegen?

b Bezoekadres 

 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

c Correspondentieadres 

 Straat / postbus 

 Postcode en woonplaats

d Is	er	een	nevenvestiging?		 *	Ja  *	Nee 

Straat / postbus 

 Postcode en woonplaats

e Telefoonnummer

f Faxnummer

g E-mail

h Website

i IBAN

2 /

a	 Neemt	u,	uw	onderneming	of	een	van	de	directieleden,	vennoten,	maten	of	procuratiehouders	dan	wel	de	feitelijk	 
leider(s)	in	de	zin	van	de	Wft	deel	in	andere	ondernemingen?		 * Ja  *	Nee

 Zo ja, welke onderneming?
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b  Verricht u of een van de hierboven genoemde personen werkzaamheden voor andere ondernemingen 
 (al dan niet in dienstverband)?  *	Ja  *	Nee
	 Zo	ja,	voor	welke	ondernemingen,	welke	medewerkers,	welke	activiteiten	en	voor	hoeveel	uur	per	week?
 

	 Is	het	de	bedoeling	dat	die	activiteiten	worden	beëindigd?		 *	Ja  *	Nee
 Zo ja, op welke termijn?

c		 Bestaat	er	een	organisatorische	of	financiële	verbondenheid	van	de	aanvragende	onderneming	
 met een andere onderneming?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, welke onderneming?

 Graag organigram meesturen!

3 / 

a  Is er op dit moment voor de aanvragende onderneming of een van de in vraag 2a genoemde personen nog een
 beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, bij welke verzekeraar, op wiens naam staat de polis, onder welk polisnummer en sinds wanneer?

b  Bent u of is de aanvragende onderneming eerder verzekerd geweest voor beroepsaansprakelijkheid?  *	Ja  *	Nee
	 Zo	ja,	bij	welke	verzekeraar,	op	wiens	naam	stond	de	polis,	onder	welk	polisnummer,	tot	wanneer	en	wat	was	de	reden		van	beëindiging?

c  Heeft	enige	verzekeraar	ooit	een	aanvraag	voor	een	aansprakelijkheidsverzekering	voor	een	van	de	onder	vraag	2a	genoemde	personen	afgewezen,	een	
lopende	verzekering	opgezegd	of	slechts	onder	bijzondere	voorwaarden	willen	accepteren	of	continueren?		 *	Ja  *	Nee

	 Zo	ja,	graag	een	toelichting.

d  Is er eerder een aanvraag bij BAVAM ingediend?  *	Ja  *	Nee
	 Zo	ja,	graag	naam	van	de	onderneming	waarvoor	de	aanvraag	is	ingediend,	het	relatienummer	en	de	datum	van	aanvraag	vermelden.
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4/ 

a  Bent u of een van de aan uw onderneming verbonden personen, zoals bedoeld in vraag 2a, al eens aansprakelijk gesteld
 voor een schade waarvoor de thans aangevraagde verzekering dekking verleent?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, graag bijzonderheden vermelden.

b  Bent u of een van de personen genoemd in vraag 2a ooit tuchtrechtelijk aangesproken?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, graag bijzonderheden vermelden.

5/ 

 Zijn u of een van de in vraag 2a bedoelde personen omstandigheden bekend, op grond waarvan valt te vermoeden dat
 er een aanspraak tot schadevergoeding zou kunnen worden ingesteld?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, graag bijzonderheden vermelden.

6/ 

a  Hoeveel personen zijn binnen uw onderneming werkzaam?

b  Maakt u gebruik van freelance-medewerkers?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, graag namen, diploma's en werkzaamheden van de freelance-medewerkers vermelden.

Rubriek II / Assurantiebemiddelaar
a  Beschikt u over een AFM-vergunning?  *	Ja  *	Nee
b  Zo ja, wat is het nummer van de AFM-vergunning?

c  Voor welke verzekeraars bemiddelt u of wilt u gaan bemiddelen?



5

dV
 A

 B
AV

 1
21

3

d  In welke producten bemiddelt u of wilt u gaan bemiddelen?

e  Treedt u op als beursmakelaar?  *	Ja  *	Nee
f		 Oefent	u	assurantiebemiddeling	in	het	buitenland	uit?		 *	Ja  *	Nee
 Zo ja, in welke landen, op welke wijze en om welke producten gaat het?

g		 Verzorgt	u	belastingaangiften	voor	particulieren?		 *	Ja  *	Nee
 Zo ja, wilt u dit meeverzekeren?  *	Ja  *	Nee
h  Treedt u op als mediator?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, wilt u dit meeverzekeren?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, bent u lid van het NMI?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, onder welk nummer bent u in het NMI-register ingeschreven?

 Welk bedrag wenst u te verzekeren in de hoedanigheid van assurantiebemiddelaar?

 * € 1.250.618,- per aanspraak, maximaal € 2.000.000,- per jaar
 * € 1.250.618,- per aanspraak, maximaal € 2.500.000,- per jaar
 * € 2.500.000,- per aanspraak en per jaar

 Treedt u op als gevolmachtigd agent van een verzekeraar?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja,
a		 Voor	welke	branches	heeft	u	een	volmacht?

b  Van welke maatschappijen?

c  Wat is het hoogste bedrag binnen de volmacht dat u mag accepteren?

	 Welk	bedrag	wenst	u	te	verzekeren	in	de	hoedanigheid	van	gevolmachtigd	agent?
	* € 2.500.000,- per aanspraak en per jaar  * € 5.000.000,- per aanspraak en per jaar

 �mzet
	 Schatting	omzet	lopend	boekjaar,	gerekend	over	een	heel	jaar

a  Omzet uit verzekeringen  €

b  Tekencommissie G.A.  €

c  Beurszaken  €
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 Statistische gegevens
	 Wilt	u	aangeven	welk	percentage	van	de	omzet	betrekking	heeft	op	bemiddeling	voor	particulieren?
 * meer dan 50%  *	ongeveer 50%  *	minder dan 50%
	 Welk	deel	van	de	omzet	heeft	betrekking	op	levensverzekeringen	en	pensioenen?
 * minder dan 25%  * tussen 25% en 50%  * meer dan 50%

	 Bent	u	lid	van	een	brancheorganisatie	of	bent	u	van	plan	daarvan	lid	te	worden?		 *	Ja  *	Nee

 Zo ja, van welke?

 
 Lidmaatschapsnummer

Rubriek III / Bemiddelaar bij financieringen en hypotheken
a  Beschikt u over een AFM-vergunning?  *	Ja  *	Nee
b  Zo ja, wat is het nummer van de AFM-vergunning?

c		 Treedt	u	op	als	gevolmachtigd	agent	van	een	financieringsinstelling	of	hypotheekbank?		 *	Ja  *	Nee

 Zo ja, voor welke instellingen?

 Wat is het hoogste bedrag binnen de volmacht dat u mag accepteren?

d		Oefent	u	financiering/hypotheekbemiddeling	in	het	buitenland	uit?		 *	Ja  *	Nee

 Zo ja, in welke landen, op welke wijze en om welke producten gaat het?

e		 Treedt	u	op	als	financieel	echtscheidingsadviseur?		 *	Ja  *	Nee
 Zo ja, wilt u dit meeverzekeren?  *	Ja  *	Nee
 Zo ja, is de adviseur ingeschreven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA)?  *	Ja  *	Nee

 Welk bedrag wenst u te verzekeren in de hoedanigheid van bemiddelaar bij financieringen en hypotheken?
 * € 500.000,- per aanspraak, maximaal € 1.000.000,- per jaar
 * € 1.000.000,- per aanspraak, maximaal € 2.000.000,- per jaar
	*	€ 1.250.000,- per aanspraak, maximaal € 2.500.000,- per jaar
 *	€ 2.500.000,- per aanspraak en per jaar

 Omzet
	 Schatting	omzet	lopend	boekjaar,	gerekend	over	een	heel	jaar

	 Financiering	/	hypotheekbemiddeling		 €
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Rubriek IV / Financieel planner
a		Wie	staat	binnen	uw	onderneming	als	financieel	planner	geregistreerd?

 In welk register?

 
 Onder welk nummer?

	 Met	welke	registratiedatum?

b		Welke	opleiding	heeft	de	financieel	planner	gevolgd	en	met	welke	diploma’s	is	deze	opleiding	afgesloten?

c  Hanteert uw onderneming leverings- en dienstenvoorwaarden?  *	Ja  *	Nee
 
 Voor de verzekering van deze rubriek is het gebruik van door ons goedgekeurde algemene leverings- en dienstenvoorwaarden verplicht. Zie voor een 

voorbeeld onze website www.bavam.nl

 De te verzekeren som is:
 € 500.000,- per aanspraak, maximaal € 1.000.000,- per jaar

 Omzet
	 Schatting	omzet	lopend	boekjaar,	gerekend	over	een	heel	jaar

	 Financiële	planning		 €

	 Bent	u	lid	van	een	brancheorganisatie	of	bent	u	van	plan	daarvan	lid	te	worden?		 *	Ja  *	Nee

 Zo ja, van welke?

 Lidmaatschapsnummer:

Rubriek V / Makelaar in onroerende zaken
a		Wie	staat	binnen	uw	onderneming	als	gecertificeerd	makelaar	geregistreerd?

 
 In welk register?

 Onder welk nummer?
  

Met	welke	registratiedatum?
 

	 Indien	er	geen	gecertificeerd	makelaar	aan	uw	kantoor	is	verbonden,	welke	opleiding	heeft	de	makelaar	dan	gevolgd	en	met	een	diploma	afgesloten?
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b	 Verricht	u	ook	beheeractiviteiten?		 *	Ja *	Nee

 Zo ja, voor welke opdrachtgevers?
* particuliere	beleggers * professionele beleggers *	 administratie	VVE

c  Welk aandeel maken de inkomsten uit beheer uit van het totaal aan inkomsten?

d  Treedt u op als verkoopcoach?  *	Ja *	Nee
Zo ja, wilt u dit meeverzekeren?  *	Ja *	Nee

Welk bedrag wenst u te verzekeren in de hoedanigheid van makelaar o.z.?
* € 500.000,- per aanspraak, maximaal € 1.000.000,- per jaar
* € 1.000.000,- per aanspraak, maximaal € 2.000.000,- per jaar
* € 1.250.000,- per aanspraak, maximaal € 2.500.000,- per jaar
* € 2.500.000,- per aanspraak en per jaar
N.B. BOG-makelaars adviseren wij te kiezen voor een verzekerd bedrag van minimaal € 1.000.000,- per aanspraak.
Courtage / omzet
Schatting	courtage/omzet	lopend	boekjaar,	gerekend	over	een	heel	jaar,	exclusief	BTW

Makelaardij	o.z.,	inclusief	taxaties	en	beheer		 €

Bent	u	lid	van	een	brancheorganisatie	of	bent	u	van	plan	hiervan	lid	te	worden?		 *	Ja *	Nee

Zo ja, van welke?

 Lidmaatschapsnummer:

Rubriek VI / Bemiddelaar bij sparen en betalen
a Beschikt u over een AFM-vergunning?  *	Ja *	Nee

b Zo ja, wat is het nummer van de AFM-vergunning?

c		 Met	welke	banken	of	effectenmakelaars	heeft	u	een	samenwerkings-	of	agentuurovereenkomst?

De te verzekeren som is:
€ 500.000,- per aanspraak, maximaal € 1.000.000,- per jaar

Omzet
Schatting	omzet	lopend	boekjaar,	gerekend	over	een	heel	jaar

Sparen en betalen  €

Rubriek VII / AVB (kantoor)risico
Wilt u het AVB (kantoor)risico meeverzekeren?  *	Ja *	Nee

Zo ja, welk bedrag wenst u te verzekeren?
* € 1.250.000,- per aanspraak, maximaal € 2.500.000,- per jaar
*	€ 2.500.000,- per aanspraak en per jaar
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Rubriek VIII / Nationaal Regime
a  Beschikt u over een AFM-vergunning?  *	Ja *	Nee
b  Zo ja, wat is het nummer van de AFM-vergunning?

De te verzekeren som is:
€ 500.000,- per aanspraak, maximaal € 750.000,- per jaar

Omzet
Schatting	omzet	lopend	boekjaar,	gerekend	over	een	heel	
jaar Nationaal	Regime	 	€

Slotvragen
Lees eerst de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht aan het einde van dit formulier!

1 / Strafrechtelijk verleden
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	daartoe?		 * Ja * Nee

 ͭ 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 daartoe?  * Ja * Nee

 ͭ 	overtreding	van	de	Wet	wapens	en	munitie,	de	opiumwet,	de	Wet	economische	delicten?		 * Ja * Nee

Rubriek IX / Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen WEGAM
Wilt u uw aansprakelijkheid als werkgever voor schade van uw medewerkers tijdens zakelijk gebruik van motorrijtuigen, voor het uitvoeren van 
werkzaamheden en/of diensten, verzekeren? *	Ja *	Nee

Hoeveel motorrijtuigen worden er door uw medewerkers gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of dienstreizen?
Onder dienstreizen wordt niet verstaan : Het reizen tussen woning en een vaste werkplek en v.v.

Aantal Soort motorrijtuig

Personenauto('s)

Bestelauto('s)

Brom-/snorfiets(en)

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,	commanditaire	vennootschap	of	vennootschap	onder	firma	is,	geldt	deze	
vraag	ook	voor	de	in	de	toelichting	reikwijdte	onder	punt	2	omschreven	personen.
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3 / 
Beschikt	u	of	een	andere	belanghebbende	bij	deze	verzekering	nog	over	informatie	die	voor	de	beoordeling	van	deze
verzekeringsaanvraag voor BAVAM van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande
vragen is verstrekt?  * Ja * Nee
Zo	ja,	welke	informatie	is	dat?

(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden)
Ondertekening
De ondergetekende verklaart bevoegd te zijn de kandidaat-verzekeringnemer te vertegenwoordigen en alle in het aanvraagformulier opgenomen 
vragen volledig, nauwkeurig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen omstandigheid welke moest worden meegedeeld, verzwegen of verkeerd 
voorgedragen te hebben. Hij/zij aanvaardt dat dit aanvraagformulier de grondslag vormt voor de verzekeringsovereenkomst. Hij/zij verklaart kennis te 
hebben	genomen	van	de	privacyregeling	en	de	toelichting	op	de	reikwijdte	van	de	mededelingsplicht	zoals	in	de	bijlage	bij	dit	formulier	opgenomen.

Datum  Handtekening

Naam van de ondertekenaar  * Man * Vrouw

Hoedanigheid

Door ondertekening van dit aanvraagformulier wordt de verzekeraar nog niet gebonden.
Als	het	risico	acceptabel	is	ontvangt	u	een	offerte.

* Ja * Nee

2 / 
Bent u of een van de in vraag 2a bedoelde personen ooit betrokken geweest bij een surseance van betaling, faillissement
of schuldsanering?  
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden.

(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden)

Checklist bijlagen
Uittreksel	handelsregister	van	de	kamer	van	koophandel	(zie	rubriek	I,	vraag	1)
Indien van toepassing: leverings- en dienstenvoorwaarden (zie rubriek IV, vraag c)
Indien van toepassing: organigram (zie rubriek I, vraag 2c)
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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 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	dat	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,	een	commanditaire	vennootschap	of	
een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvragen 
ook voor:
 ͭ de leden van de maatschap;
 ͭ de	vennoten	van	de	vennootschap	onder	firma	(VOF)	of	commanditaire	vennootschap	(CV);
 ͭ 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 meedelen, indien deze vallen onder de 
vraagstelling in het aanvraagformulier.

4		 In	afwijking	van	het	bepaalde	in	artikel	7:928,	lid	6	BW	gelden	ten	aanzien	van	de	mededelingsplicht	voor	deze	verzekering	bovendien	de	volgende	
uitgangspunten:
 ͭ een niet beantwoorde of opengelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
 ͭ de slotvragen dienen volledig te worden beantwoord. De slotvragen worden geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en  

omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager bijvoorbeeld 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. 

Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van 
het	aangaan	en	uitvoeren	van	verzekeringsovereenkomsten	en	het	beheren	van	de	daaruit	voortvloeiende	relaties,	met	inbegrip	van	de	voorkoming	en	
bestrijding	van	fraude	en	het	uitvoeren	van	activiteiten	gericht	op	de	vergroting	van	het	klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsonderneming" van toepassing. In deze 
gedragscode	worden	rechten	en	plichten	van	partijen	bij	de	gegevensverwerking	weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het:

Informatiecentrum	van	het	Verbond	van	Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Telefoon 070 - 3338777
www.verzekeraars.nl

Ruimte	voor	toelichting



de Vereende
Handelskade 49
Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk

+31 (0)70 340 81 00
verzekeren@vereende.nl 
verzekeren.vereende.nl

IBAN BAVAM-polis NL58ABNA0411836005
BIC ABNANL2A KvK 33054669
BTW/VAT NL.0014.19.043.B01
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