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Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notarissen 
 

 

Voor het verkrijgen van een offertevoorstel is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. 

Indien er onvoldoende ruimte aanwezig is voor de beantwoording van de vragen, gaarne op uw eigen 

papier de beantwoording bijvoegen. 

 
 

Invulling en ondertekening van het formulier verplicht het kantoor of verzekeraar niet om een 

overeenkomst aan te gaan. 

 

 

A.) Algemeen 

 
1. Naam van het kantoor :
 …………………………………………………………………………………………………….………… 

 
Adres   :

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

    

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Datum van oprichting :
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
3. Rechtsvorm  :
 ……………………………………………………………………………………………… 
 

4. Is de naam van het kantoor in de afgelopen 5 jaar gewijzigd of is het kantoor samengegaan 

respectievelijk overgenomen door een ander kantoor? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Is uw kantoor aangesloten bij een (overkoepelende) organisatie? 
 Zo ja, welke. 
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Heeft de onderneming een vestiging, een dochteronderneming, deelneming, joint venture of  
            doet zij zaken (met partijen) in Syrië, Cuba, Soedan, Iran, Myanmar (voorheen Birma),  
            Noord-Korea, de Krim, Wit-Rusland of Zimbabwe? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B.) Kantoorbezetting en omzet 

 

7a. Volledige lijst van namen van de notarissen en kandidaat-notarissen en datum van aanstelling 

in de verzekerde hoedanigheid: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7b. Aantal overige personeelsleden full- en/of parttime: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Graag opgave van de (verwachte) omzet exclusief BTW: 

- over het afgelopen boekjaar  € ………………………… 

- over het lopende boekjaar  € ………………………… 

 

 

C.) Beroepsactiviteiten 

 
9a. Hoeveel akten worden er per jaar door uw kantoor gepasseerd? 

 
2017    2018 (raming) 

Personen- en familierecht : …………………………… .................................. 

 Onroerend goed  : …………………………… ..................................  

Vennootschapsrecht  : …………………………… .................................. 

Fiscale advisering  : …………………………… ..................................  
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9b.  Van welke voorgangers/overgenomen protocollen dient de aansprakelijkheid op grond van het 

Reglement Beroepsaansprakelijkheid 2004 onder uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

verzekerd te worden? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

9c.  Gedurende welke periode fungeerden de onder vraag 8b. bedoelde voorgangers (s.v.p. per 

voorganger vermelden datum van infunctietreding en datum van ontslag, bij voorkeur door 

middel van kopieën uit het Protocollenregister van de KNB). 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Graag een percentuele uitsplitsing van het ontvangen honorarium naar type dienstverlening: 

 

Personen- en familierecht :  …………….. % 

Onroerend goed  :  …………….. % 

Vennootschapsrecht  :  …………….. % 

Fiscale advisering  :  …………….. % 

Overige gebieden, te weten :  …………….. % 

Dit betreft de gebieden  :  

 

Worden er werkzaamheden aan derden uitbesteed? Zo ja, welke werkzaamheden betreft het 

en aan wie worden ze uitbesteed? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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D.) Opdrachtgevers 

 

11. Graag een percentuele uitsplitsing in welke categorie uw cliënten werkzaam zijn: 

 

Particulieren:         ........ % 

MKB (< 250 medewerkers)       ........ % 

Grootbedrijf (> 250 medewerkers, exclusief beursgenoteerde ondernemingen):  ........ % 

Beursgenoteerde ondernemingen:      ........ % 

Overheid:         ........ % 

  100  % 

 

Heeft uw kantoor cliënten die structureel (langer dan een jaar) voor meer dan 20% van de 

omzet bijdragen? Zo ja, graag een korte toelichting. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Worden er werkzaamheden verricht m.b.t. buitenlandse rechtgebieden? Zo ja, graag een korte 

toelichting. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

E.) Leveringsvoorwaarden 

 

12a. Worden door uw kantoor leverings- c.q. contractsvoorwaarden gehanteerd?  

………………………...... 

 

Zo ja, graag een exemplaar meesturen. 

 

12b. Hoe maakt u de leverings- c.q. contractsvoorwaarden aan uw cliënten kenbaar? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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12c. Zijn er cliënten die ten opzichte van uw kantoor leveringsvoorwaarden hanteren? Zo ja, in 

welke gevallen? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

F.) Dekking 

 
13a. Wenst u het inlooprisico mee te verzekeren, dat wil zeggen het risico geconfronteerd te worden 

met aanspraken tot schadevergoeding die tijdens de looptijd van de verzekering worden 
ingesteld in verband met fouten voor de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

12b. Is voor uw kantoor elders nog een verzekering van kracht (geweest) tegen het risico van 

beroepsaansprakelijkheid?      

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Zo ja, graag volledige informatie (bij voorkeur door middel van kopie-polisbescheiden) terzake 

van voorgaande polis(sen), in ieder geval met betrekking tot het laatst verzekerde bedrag en 

eigen risico, de ingangsdatum en de contractvervaldatum van de 

verzekeringsovereenkomst(en) 

 

 

G.) Slotvragen 

 
14. Is het kantoor, of van één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders of voorgangers in 

het verleden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering opgezegd of geweigerd? 

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
15. Is het kantoor, of één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders of voorgangers in het 

verleden aansprakelijk gesteld voor fouten binnen de te verzekeren hoedanigheid en zijn hieruit 
schadebetalingen voortgevloeid? 

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Is het kantoor, of één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders of voorgangers 

betrokken geweest bij een faillissement of surséance van betaling? 

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Zijn er lopende aanspraken bekend uit hoofde van de huidige hoedanigheid of zijn 

omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding? 

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
18. Zijn er feiten en/of omstandigheden te melden ten aanzien van zowel het te verzekeren risico 

als ten aanzien van de persoon van aanvrager en/of verzekerde, die voor het beoordelen van 
deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? 

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Plaats    : ................................................................................................ 
 

Datum    : ................................................................................................ 
 

Naam en functie  : ................................................................................................ 
 

Handtekening bevoegd persoon : ................................................................................................ 
 
 
 
Persoonsgegevens 
Het privacybeleid van het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A, ook wel handelend onder de naam AIG Europe, 
Netherlands, kan geraadpleegd worden via https://www.aiginsurance.nl/privacybeleid of u kunt een exemplaar aanvragen door te 
schrijven naar: AIG Europe, Netherlands, t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 
LK Capelle aan den IJssel of per e-mail via: gegevensbescherming.nl@aig.com. Voordat u ons persoonlijke informatie over een 
andere persoon verstrekt, moet u (tenzij wij anders zijn overeengekomen): (a) deze persoon informeren over de inhoud van deze 
verklaring en ons privacybeleid; en (b) (indien mogelijk) hun toestemming verkrijgen voor het delen van hun persoonlijke informatie 
met ons in overeenstemming met het privacybeleid. 
 
 
 

AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van 

Koophandel onder nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue J.F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. http://www.aig.lu/   

AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van Commissariat aux Assurances. 
Het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A., ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 

216-218 te (2909 LK) Capelle aan den IJssel. Kamer van Koophandel nr: 71305491  Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam  

Tel.: +31 (0)10 453 54 55  BTW NL: NL858662590B01  Bankrekening: NL09 ABNA 0254 0195 36  BIC: ABNANL2A.   
Ons privacybeleid vindt u op http://www.aig.com/nl-privacybeleid 
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