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Aanvraagformulier Logistieke Aansprakelijkheidsverzekering 
 

AVF CPI AIG 
 

 
Wij verzoeken u de volgende vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, opdat wij een optimale beoordeling van het risico kunnen 
maken. Bij onvoldoende ruimte, verzoeken wij u gebruik te maken van een bijlage. 
 
GEGEVENS AANVRAGER 
1. Algemene gegevens  
Naam bedrijf:             

Hoedanigheid:           

Adres:          

Postcode en vestigingsplaats:          

Website:          

Datum van oprichting          

Omzet afgelopen jaar:  EUR              

Omzet huidige jaar (raming):  EUR              

Omzet volgend jaar (raming):  EUR              

KvK nummer & datum inschrijving                                                                              
Heeft Uw bedrijf dochterondernemingen? Ja / Nee * 
Heeft Uw bedrijf filialen/vestigingen buiten Nederland? Ja / Nee * 
Zo ja, welke?                                                                                
Maakt U bedrijf deel uit van een concern/groep? Ja / Nee * 
Zo ja, van welk concern/welke groep?                                                                             
 
Personeelssamenstelling 
Totaal aantal personeelsleden              

waarvan administratief             

waarvan operationeel             
 
2. Activiteiten van het bedrijf:  
Welke zijn de feitelijke activiteiten van Uw bedrijf? 
O Vervoer 
O Ondervervoer (papieren vervoerder) 
O Expediteur 
O Cargadoor 
O Stuwadoor 
O Op-/ overslag 
O Douane-expediteur 
O Physical Distribution O verpakken / etiketteren 
O mengen 
O assembleren 
O andere werkzaamheden 
O overige, namelijk: 
                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        
 
 
VOORWAARDEN 
3. Is uw aansprakelijkheid beperkt door middel van gdeponeerde voorwaarden? Ja / Nee * 
Zo ja, welke?  
                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        
 

Heeft u eigen gedeponeerde voorwaarden? Ja / Nee *  

Zo ja, s.v.p. exemplaar toesturen. 

Hoe brengt u voorwaarden ter kennis van opdrachtgevers? 

                                                                                                        



 
 

 
 

2 of 5 

Aanvraagformulier Logistieke Aanasprakelijkheidsverzekering

 

Heeft u speciale contracten met bepaalde opdrachtgevers? Ja / Nee *  

Zo ja welke? 

                                                                                                        

                                                                                                        
 

VERVOERDE ZAKEN 

4. Welke soort zaken worden voornamelijk vervoerd? 

0 alle soorten zaken 

0 koel/Ivries vervoer 

0 één bepaald soort, namelijk:                                                                                                          

 

VERZEKERD GEBIED 

5. Is er sprake vaN uitsluitend binnelands transport? Ja / Nee * 

Over welke trajecten vindt het vervoer voornamelijk plaats? 

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        
 

Is er sprake van cabotage vervoer? Ja / Nee * 

Zo ja, welke landen? 

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        
 

GEVAARLIJKE STOFFEN 

6. Worden in uw bedrijf giftige, licht ontvlambare, ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen gebruikt, verwerkt of  
op-/overgeslagen? Ja / Nee * 
Zo ja, welke?                                                                                                                         
 
Kunnen door de aard van uw werkzaamheden en de daarbij voorkomende stoffen bodem, lucht of water worden  
verontreinigd? Ja / Nee * 
Zo ja, graag specificeren:                                                                                                         

DOUANE 

7. Hoeveel douane documenten maakt u jaarlijks op, of laat u door derden opmaken? 

Ter zake van: 

Invoer _____ stuks 

Uitvoer  _____ stuks 

Doorvoer  _____ stuks 

Douanevervoer _____ stuks 

Opslag _____ stuks 

 

Exploiteert u een douane entrepot? Ja / Nee * 

Zo ja, graag nadere gevens:  

Voor welke bedragen is zekerheid gesteld en in welke vorm/door wie? 

Invoer Bedrag EUR  Vorm                                         

Douanevervoer Bedrag EUR   Vorm                                       

Entrepot Bedrag EUR   Vorm                                        

Overige, namelijk                                                                                                               
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ONDERVERVOERDERS 

8. Maakt u gebruik van ondervervoerders ? Ja / Nee * 

Zo ja, wie zijn uw belangrijkste ondervervoerders? 

                                                                                                        

                                                                                                        
 

Welke voorwaarden worden door hen gehanteerd? 

                                                                                                        

                                                                                                        
 

Verlangt u certificaten van ondervervoerders op het gebied van aansprakelijkheidsverzekering? Ja / Nee * 

 

VERZEKERDE SOM 

9. Maximum verzekerd bedrag per transport EUR                                       

Omzet    Land/werelddeel  Wijze van vervoer  % van totale omzet 

EUR                                                                                                                    

EUR                                                                                                                    

EUR                                                                                                                    

EUR                                                                                                                    

 

VOORGESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF 

9. 

� Bedrijf in oprichting  

� Bedrijf bestaat al langer maar heeft nog geen transportgoederenverzekering  

� Bedrijf bestaat al langer en beschikt over een transportgoederenverzekering 

       Wat is de contractsvervaldatum van de lopende verzekering?                                   

� Bedrijf bestaat al langer en eerdere transportgoederenverzekering werd opgezegd. 

       Wat was de reden voor en de datum van de opzegging? 

                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        
 
 

Gaarne opgave van ondervonden transport/verblijf gerelateerde schadegevallen over de laatste 5 jaar:  

 Aantal 
schadegevallen 

Aard van de schadegevallen Totale schadeomvang 
(€) 

Lopend jaar 

 

   

Vorig jaar 

 

   

2e voorafgaand 

jaar 

   

3e voorafgaand 

jaar 

   

4e voorafgaand 

jaar 
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AARD VAN DE GEZOCHTE DEKKING 

10.  Eigen risico :  � Ja  � Nee Hoogte: €                                 

 

Andere gewenste specifieke dekkingen: 
                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        
 
Gewenste ingangsdatum:                                                                         
 
SLOTVERKLARING  
Bent u of een verzekerde bekend met een tegen u ingestelde aanspraak of met een omstandigheid, waarvan in redelijkheid kan worden 
aangenomen dat deze zal leiden tot een schadeclaim, geschil, procedure of juridisch probleem, waarvoor een beroep zou kunnen worden 
gedaan op de door u aangevraagde verzekering of die voor de beoordeling van het risico van belang zou kunnen zijn?       
    Ja         Nee 
Zo ja, gaarne toelichten  
 
Bent u of een verzekerde ooit geconfronteerd met een weigering polisdekking te verlenen voor op een aansprakelijkheidsverzekering 
gemelde omstandigheden?                                                                                                                        Ja         Nee  
   
Is u de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd, opgezegd, een beperkende bepaling  
gesteld of is een (extra) eigen risico opgelegd?                               Ja         Nee 
Zo ja, gaarne toelichten  
 
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(en) 

daartoe; 
• 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(en) daartoe; 
• overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?               Ja         Nee 
   
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) 
 
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze 
verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is 
verstrekt?                                                                                                                                                      Ja         Nee  
 
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 
 
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 de 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 zulks 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. 
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 
mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde 
verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. 
 
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 open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; 
•••• de slotverklaring dient volledig te worden beantwoord. De slotverklaring wordt 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. 
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ONDERTEKENING  
 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen 
de in de bijgevoegde voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij 
behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. 
 
 
Datum                                                                        te                                                                      
 
 
Naam aanvrager:                                                                       
 
Functie aanvrager:                                                                       
 
 
 
 
Handtekening aanvrager:                                                                       
 
Bedrijfsstempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERMEDIAIR 
 
Naam kantoor                                                                       
Adres                                                                      
Postcode en woonplaats                                                                       
Contactpersoon                                                                      
Tussenpersoonnummer                                                                      
 
    

 
 
 
 

AIG Europe Limited is registered in England: company number 1486260.  
Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. 


