
Bedrijfsnaam

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats
Geboortedatum

Tel nummer

E-mail

Btw-nummer

Rekeningnummer

Verzekerde
werkzaamheden

Niet verzekerd 1. *Niet verzekerd zijn de schades die veroorzaakt zijn door of met een gemotoriseerd voertuig.
2. Opzicht

Ingangsdatum

Jaarpremie 125,00€   

Dekking
2.500.000,00€     

125,00€                

Verzekeraar

Voorwaarden

Clausules

Garderobe
Kassa
Keukenhulp
Kok

03 134 18-02 Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Reaal Schadeverzekeringen N.V.

Z1233 Omschrijving verzekerde bedrijfsactiviteiten

Eigen risico per schadeclaim

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Betaling verloopt per jaar via acceptgiro per mail.

Host

Cateringmedewerker
Spoelkeuken

Barista

Bediening

Verkeersregelaar

Aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering Now Boarding4all 

exclusief 21% assurantiebelasting

Verzekerd bedrag

Horeca, Catering & Events
Allround horeca

bartender

Overige functies

Z1240 Inlooprisico niet verzekerd

Schoonmaken(interieurreiniging)

Z9601 Uitsluiting schoonmaakwerkzaamheden

Z9601 geen naverrekening
Z9600 werkgeversaansprakelijk niet meeverzekerd



Slotvragen

-
-

-

:

:

:

:

Heeft een verzekeringsmaatschappij u of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het sluiten 
van deze verzekering(en) in de afgelopen 96 maanden een verzekering opgezegd, geweigerd of 
tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet?

�����������Ja
����������Nee

Schadeverleden
Heeft u dit jaar en/of in de afgelopen vijf jaar schade met betrekking tot de aangevraagde 
verzekeringen gehad?

Datum

Naam

Handtekening

�����������Ja
����������Nee

Ik begrijp dat uitsluitend de werkzaamheden(inclusief de bijbehorende gedragingen) welke via 
Now Boarding4all zijn aangegaan onder deze dekking vallen.

����������Ja

Ondertekening
U bent ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten op basis van de algemene 
voorwaarden. U verklaart dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat u 
ermee akkoord gaat zet zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst

�����������Ja
����������Nee

Algemene slotvraag
Heeft u nog informatie die voor de beoordeling van deze aanvraag voor de verzekeraar van 
belang kan zijn?

Verzekeringsverleden

�����������Ja
����������Nee

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:
Diefstal, verduistering, bedrog, oplichting of valsheid in geschrifte
Vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de 
persoonlijke vrijheid of tegen het leven 
Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten

Plaats



Voert u schoonmaakwerkzaamheden uit? Dan zijn de volgende werkzaamheden niet verzekerd:
-
-
-

-
-

Clausuleblad

Z9601 Uitsluiting schoonmaakwerkzaamheden

Op deze polis is werkgeversaansprakelijkheid niet meeverzekerd. 

De op de polis vermelde premie is een vaste premie per jaar. 
Er vindt geen jaarlijkse naverrekening of jaarlijkse opgave plaats. 
Artikel 5.1 van de polisvoorwaarden is niet van toepassing op deze polis. 

Z9600 Werkgeversaansprakelijkheid

Z9601 Geen naverrekening

Z1240 Inlooprisico niet meeverzekerd

Z1233 Omschrijving verzekerde bedrijfsactiviteiten
De volgende bedrijfsactiviteiten en/of werkzaamheden zijn verzekerd: zie lijst verzekerde 
werkzaamheden

Anders dan dat in de voorwaarden Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering staat, is een 
schadeclaim in verband met een handelen of nalaten voordat de verzekering ingaat (inlooprisico) 
niet verzekerd.

Het gebruik van chemische en/of toxische (vloei-) stoffen
Classificeerwerkzaamheden

Glazenwassen
Gevelreiniging

Werkzaamheden in computerserverruimten, laboratoria en productieruimtes van fabrieken.


	Blad1

	Bedrijfsnaam: 
	Naam: 
	Adres: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Geboortedatum: 
	Tel nummer: 
	Email: 
	Btwnummer: 
	Rekeningnummer: 
	Ingangsdatum: 
	Ja: Off
	Nee: Off
	Ja_2: Off
	Nee_2: Off
	Ja_3: Off
	Nee_3: Off
	Ja_4: Off
	Nee_4: Off
	Ja_5: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 


