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Vragenformulier  
Export naar de Verenigde Staten(VS) en/of Canada 
 

AVF AVB 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. 
 
1. Welk(e) product(en) word(t)(en) naar de VS en/of Canada geëxporteerd? 
           

           

           
2. Wanneer is (zijn) dit (deze) product(en) in het economisch verkeer gebracht?   Opgave per product. 
           

           

           
3. Naar welke staten in de VS en/of Canada wordt geëxporteerd? Omzetopgave per staat per product. 
           

           

           
4. Op welke wijze produceert u elk van de naar de VS en/of Canada geëxporteerde producten? 
Een beknopte beschrijving van het productieproces bijvoegen. 
           

           

           
5. Hebben de door u naar de VS en/of Canada geëxporteerde producten een zekere gevaarlijkheidsgraad?  Ja  Nee 
Zo ja, welke producten betreft het en wat zijn de gevaarlijke eigenschappen van deze producten? 
           

           

           
6. Wat is het gemiddelde bedrag aan omzet dat per levering (per contract) naar de VS en/of Canada wordt gegenereerd? 

EUR     
7. Aan welke voorwaarden/normen/specificaties moeten de door u naar de VS en/of Canada geëxporteerde producten voldoen? Door wie 
zijn deze voorwaarden/normen/specificaties gesteld? 
           

           

           
8. Wat is het gemiddelde aantal producten dat na de levering niet aan de gestelde voorwaarden voldoet? 
           

           

           
9. Welke producten zijn het afgelopen jaar nieuw in het assortiment opgenomen? 
           

           

           
10. Op welke wijze exporteert u de producten naar de VS en/of Canada? (bv directe verkoop, via dochter/moederbedrijf, verkoopbureau, 
lokale vestiging, lokale importeur, etc.) 
           

           

           
11. Is een vendor ingeschakeld?         Ja  Nee 
Zo ja, met welke bevoegdheden? (bv met de bevoegdheid om gebruiksaanwijzingen te (laten) vertalen) S.v.p. inzage in het "vendor’s 
endorsement" verstrekken. 
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12. Heeft uw bedrijf volmachten of activa in de VS en/of Canada?       Ja  Nee 
Zo ja, uitvoerige informatie hierover verstrekken. 
           

           

           
13. Heeft u ten opzichte van uw afnemers in de VS en/of Canada bepaalde  voorwaarden met betrekking tot garantie en/of 
aansprakelijkheid gesteld?          Ja  Nee 
Zo ja, inzage in deze voorwaarden verstrekken. 
 
14. Beroept u zich onder alle omstandigheden op de voorwaarden die u jegens uw afnemers stelt?   Ja  Nee 
Zo nee, in welke gevallen niet? 
           

           

           
 
15. Hebben uw afnemers in de VS en/of Canada ten opzichte van u bepaalde voorwaarden met betrekking tot garantie en/of 
aansprakelijkheid gesteld?          Ja  Nee 
Zo ja , inzage in deze voorwaarden verstrekken. 
 
16. Zijn door uw afnemers in de VS en/of Canada verzekeringen afgesloten tegen (product)aansprakelijkheid?  Ja  Nee 
Zo ja, tot welke verzekerde bedragen en bent u als (mede)verzekerde in deze polis genoemd? 
           

           

           
 
17. S.v.p. een opgave verstrekken van reeds voldane schadevorderingen, uitstaande claims en eventuele klachten, welke (nog) niet tot een 
schadevergoeding hebben geleid. 
           

           

           
18. Bent u voorheen verzekerd geweest tegen het (product)aansprakelijkheidsrisico in verband met export naar de VS en/of Canada? 

 Ja  Nee 
Zo ja, inzage in deze polis(sen) verstrekken. 
 
 
ONDERTEKENING 
Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier alsmede de eventuele bijlage(n) juist en volledig te hebben ingevuld, de op grond van dit 
aanvraagformulier op te maken polis te aanvaarden en de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting tijdig te voldoen. Tevens 
verklaart ondergetekende bekend te zijn met de voor deze overeenkomst geldende polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van 
de voorwaarden Iigt ter inzage bij AIG en wordt op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het 
afgeven van de polis. 
 
Ondertekend te      d.d.       
 
Handtekening kandidaat verzekeringnemer: 
 
      
 
 
 

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


