Aanvraag verzekeringspakket voor NVO-Leden

Aanvrager
Naam en voorletter(s)
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Naam bedrijf

:_____________________________________________________
:_____________________________________________________
:_____________________________________________________

Rechtsvorm
Straat / Huisnummer
Postcode / Woonplaats

:
Eenmanszaak
VOF
BV
Anders, nl______________
:_____________________________________________________
:_____________________________________________________

Internetadres
E-mailadres
Telefoonnummer

:_____________________________________________________
:_____________________________________________________
:_____________________________________________________

Oprichtingsdatum (dd-mm-jjjj)
Bank-/gironummer
Kamer van Koophandel nr.
Aansluitnummer NVO

:_____________________________________________________
:_____________________________________________________
:_____________________________________________________
:_____________________________________________________

Ingangsdatum

:_____________________________________________________

(dd-mm-jjjj)

Dekking (aankruisen hetgeen gewenst is)
Aansprakelijkheidsverzekering

Eigen risico
Polisvoorwaarden
Risicodrager

€ 90,00 bij één orthopedagoog
€ 75,00 per maat
€ 60,00 per (ortho)pedagogisch medewerker
€ 25,00 per administratief assistent

€ 125,00 per aanspraak
544-04
Nationale Nederlanden

Zakelijke Rechtsbijstandverzekering

Eigen bijdrage € 500,00 per geschil
Externe kosten
Polisvoorwaarden
ProRecht (Para)medici 2023
Risicodrager
ARAG

€ 245,87 per (ortho)pedagoog
€ 12,29 per overig medewerker
€ 58,03 per extra adres (aantal adressen:____
€ 58,03 per gelieerde onderneming
€ 42,33 per maat voor onderlinge geschillen
€ 211,23 particuliere dekking

Computer- / Elektronicaverzekering
Europa

€ 115,00

Uitbreiden dekking Buitenhuis /

Verzekerd bedrag

€ 10.000,00
Casco / Extra kosten /
Data / Programmatuur
Eigen risico € 125,00 per gebeurtenis
Polisvoorwaarden
664-03 Computer-/Elektronica
668-03 Extra kosten
669-03 Data/programma
Risicodrager Nationale Nederlanden

Inventaris-/goederenverzekering

€ 50,00

Verzekerd bedrag
€ 10.000,00
Eigen risico € 250,00 per gebeurtenis
Polisvoorwaarden
P.Z. 9 Perfect Zakenverzekering
Risicodrager Nationale Nederlanden

Genoemde premies zijn jaarpremies excl. prolongatiekosten, eenmalige poliskosten en 21%
assurantiebelasting.

Voor andere (niet genoemde verzekeringen zoals gebouw, wegas e.d.) kunt u contact opnemen met Quintes
Verzekeren en Risicobeheer , team NVO, 0413-330400 of e-mailen naar nvo@quintes.nl

Betaalwijze
E-mailadres facturen
Betalingstermijn

:_________________________________________
per maand

per kwartaal

per halfjaar

per jaar

* indien u gekozen heeft voor maandelijkse betaling, dan zal de premie per automatisch incasso worden
afgeschreven.
Betalingswijze

Verzamelnota nota per premievervaldatum
Losse nota’s per premievervaldatum
Machtiging met verzamelnota per premievervaldatum*
Machtiging met losse nota’s per premievervaldatum*
Machtiging met verzamelnota per hoofdvervaldatum*
Machtiging met losse nota’s per hoofdvervaldatum*

*Indien sprake is van machtiging dient deze middels een separaat IBAN Machtigingsformulier te zijn verleend.

Slotvragen
Belangrijk
Uw verzekeraar heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en de
premieberekening. Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen er toe leiden dat u in geval van schade 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)/ bestuurders(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.
b.
c.
d.

Naam en voorletters
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

a.
b.
c.
d.

Naam en voorletters
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

a.
b.
c.
d.

Naam en voorletters
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

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.
Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht
tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe.
Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet
economische delicten.
Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van
Meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding.

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 /
Ja /

Nee
Nee

Ja /

Nee

Ja /

Nee

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:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Hebt u, of heeft een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering(en)
De laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door
De aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt?

Ja /

Nee

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven (oorzaak, omvang en
schadedatum):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

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.

Ja /

Nee

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Wettelijke meldingsplicht
Wij hebben uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en
premieberekening.
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt
ook voor de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de personen die u wilt meeverzekeren,
bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen
wetenschap bepalend, maar ook die van de andere verzekerden op deze verzekering.

Toelichting op de mededelingsplicht
Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk
beantwoorden.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de
verzekeraar u heeft bericht over de acceptatie van de verzekering, moet u alsnog aan de verzekeraar
mededelen als deze informatie valt onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u hebt ingevuld.
Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit betekenen dat uw recht op uitkering
wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u de verzekeraar opzettelijk misleidt of als de verzekeraar de verzekering
nooit zou hebben gesloten als hij op de hoogte was van de waarheid, kan de verzekeraar de verzekering
beëindigen.
Polisvoorwaarden
Door ondertekening van dit formulier gaat verzekeringnemer ermee akkoord dat de polisvoorwaarden niet
worden meegestuurd met de polis en van de inhoud kennis neemt door deze te downloaden van

Polisvoorwaarden | Quintes UW (quintesunderwriting.nl)
Digitale communicatie
Ik ga er mee akkoord dat Quintes underwriting informatie digitaal aan mij verstrekt, via een online-omgeving
en via e-mail.
Ja /

Nee

Verzekeringskaart
Ik ga er mee akkoord dat mijn adviseur de verzekeringskaart(en) van de aangevraagde verzekering(en) digitaal
aan mij verstrekt.
Ja /

Nee

De verzekeringskaart(en) kunt u vinden op Verzekeringskaarten | Quintes UW (quintesunderwriting.nl)

Als u deze vraag met Nee beantwoord, dan moet uw adviseur de verzekeringskaart(en) op papier aan u
verstrekken.
De verzekering aanvragen
Ik geef mijn adviseur toestemming om de verzekering aan te vragen bij Quintes underwriting
Ja /

Nee

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
Ingevuld te
Naam aanvrager
Functie aanvrager

:
:
:

Handtekening aanvrager :

Stuur deze aanvraag samen met een uittreksel KVK en een kopie van uw ID (geen rijbewijs) via de app van
ministerie Rijksoverheid (uw BSNnummer en foto mag u doorstrepen) naar nvo@quintes.nl of per post naar
Quintes Verzekeren en Risicobeheer , afd. NVO, Antwoordnummer 12, 5400 VB UDEN.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en
andere gegevens. Deze gegevens verwerken wij in onze administratie. Volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) is Quintes underwriting verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Alle informatie hierover leest u in ons Privacy statement. Deze vindt u op www.quintesunderwriting.nl onder
‘uw privacy’.
Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze administratie volgens de ‘Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Verzekeraars’. Hierin staan uw en onze rechten en plichten genoemd. De volledige tekst
kunt u raadplegen op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of bij een schademelding, kunt u uw schade- en
verzekeringsgegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen (CIS). Ook kunnen wij openbare bronnen raadplegen waarbij wij
persoonsgegevens verwerken.
Als u een schade meldt, leggen wij bij de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens altijd vast bij de
Stichting CIS. Het maakt daarbij niet uit of de schade door uw schuld is ontstaan of door iemand anders.
Beëindigen wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd of als u uw contractuele verplichtingen niet bent
nagekomen, bijvoorbeeld uw premie niet betaald hebt? Dan kunnen wij dit samen met uw persoonsgegevens
ook vastleggen bij de Stichting CIS. Als we dat doen, informeren wij u hierover. Op deze manier willen we
risico’s beheersbaar houden en fraude tegengaan. Meer informatie en het Privacy Statement van de Stichting
CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.

Omstandighedenverklaring bij nieuwe verzekeringen (AVB)
Voor de volledigheid attenderen wij u erop dat veel verzekeraars in de polisvoorwaarden de verplichting
hebben opgenomen dat verzekeraar(s) zo spoedig mogelijk op de hoogte moeten worden gesteld van een
ingediende aanspraak en/of omstandigheid die voor die verzekeraar(s) tot een verplichting tot
schadevergoeding kan leiden.
Los van deze verplichting adviseren wij u om uitgebreid te inventariseren of er bekende aanspraken en/of
omstandigheden zijn die niet bij de huidige verzekeraar(s) zijn aangemeld. Als er niet eerder gemelde
aanspraken of omstandigheden zijn die tot een aanspraak kunnen leiden, moet u deze zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk voor de einddatum van de lopende verzekering bij uw huidige verzekeraar(s) te melden. Dit is
van belang omdat bekende aanspraken en/of omstandigheden uitgesloten zijn van de dekking onder uw
nieuwe aansprakelijkheidsverzekering.
Voor begrippen aanspraak, omstandigheden en handelen of nalaten hanteren wij volgende
definities;
-

-

-

Aanspraak
een vordering die is ingesteld tegen verzekerde(n) tot vergoeding van schade als gevolg van een
handelen of nalaten.
Handelen of nalaten:
een handelen of nalaten van een verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit met een handelen of
nalaten wordt gelijkgesteld een schadevoorval – door zaken en/of een handelen of nalaten van een
andere (rechts)persoon dan een verzekerde- dat volgens de wet of de in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van verzekerde(n) komt.
Omstandigheden
Feiten waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid.
Daaronder worden feiten verstaan waarover de verzekerde concreet kan meedelen:
-van wie de aanspraak kan worden verwacht en
-van welk handelen of nalaten van aanspraak en gevolgen kan zijn en/of
-welke maatregelen de verzekerde heeft genomen om de aanspraak te voorkomen of
beperken.

Ondergetekende verklaart dat het bovenstaande gelezen en begrepen is. Ondergetekende verklaart voorts dat
er geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn waarvan in redelijkheid kan worden
aangenomen dat deze zullen leiden tot een aanspraak waarvoor een beroep zou kunnen worden gedaan op
een onderhavige aansprakelijkheidsverzekering of die voor de risicobeoordeling van belang kunnen zijn.
De ondergetekende machtigt verzekeraar(s) om eventueel informatie in te winnen bij andere
verzekeringsmaatschappijen of assurantie makelaars/adviseurs over zijn schade- en verzekeringsverleden.
Verzekeringsnemer
Plaats
Datum
Naam
Functie
Handtekening

:
:
:
:
:
:

Naam
Adres
Woonplaats
Land
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Mandaat ID

: Quintes Verzekeren en Risicobeheer
: Postbus Doorlopende SEPA machtiging 379
: Waardenburg
: Nederland
: NL87ZZZ110262480000
: 00021959
: 000010008124307

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Quintes Verzekeren en Risicobeheer
om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af
te schrijven
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Quintes Verzekeren en Risicobeheer.
Vooraankondiging incasso: de Europese spelregels
Volgens de regels van de Europese incasso zijn wij verplicht om voor iedere incasso die gaat
plaatsvinden een vooraankondiging naar u te sturen. Deze vooraankondiging moet wettelijk
minimaal 14 dagen van
tevoren worden verstuurd, maar wij mogen met u een kortere periode overeenkomen. In de praktijk
voldoen wij aan de termijn van 14 dagen, maar het kan voorkomen dat de incasso binnen 14 dagen
door ons wordt uitgevoerd. Om te voldoen aan de wettelijke eisen komen wij met u overeen om de
vooraankondiging incasso termijn op 0 dagen te stellen.
U behoudt altijd het recht om de incasso terug te laten boeken!
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
IBANrekeningnummer

:
:
:
:

Plaats en datum

: __________________________________________

Handtekening

: __________________________________________

