AANVRAAGFORMULIER KHN ZEKERHEIDSPAKKET
ᴏ Offerte aanvraag
ᴏ Wijziging polisnummer
ᴏ Aanvraag nieuwe verzekering, ingangsdatum

ALGEMENE GEGEVENS
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Debiteurenadres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

06 nummer

E-mailadres
Website
IBAN
Datum oprichting
Inschrijfnummer KvK

Lidmaatschapsnr. KHN

SBI-code

Vestigingsadres van uw horecazaak (hoofdlocatie):

Adres
Postcode

Rechtsvorm

Woonplaats

ᴏ B.V.

ᴏ N.V.

ᴏ C.V.

ᴏ Eenmanszaak

ᴏ Stichting

ᴏ Vereniging
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BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Omschrijving van het te verzekeren bedrijf
Eten

ᴏ Afhaalrestaurant

ᴏ Bistro

ᴏ Bodega

ᴏ Broodjeszaak

ᴏ Cafetaria

ᴏ Catering

ᴏ Eetcafé

ᴏ Eetsalon

ᴏ Grillroom

ᴏ IJssalon

ᴏ Lunchroom

ᴏ Pannenkoekenhuis

ᴏ Pizzeria

ᴏ Restaurant

ᴏ Shoarmazaak

ᴏ Brasserie

ᴏ Café

ᴏ Café met zaal

ᴏ Bar

ᴏ Espressobar

ᴏ Zalencentrum

ᴏ Koffiehuis of koffieshop
(geen drugs)

ᴏ Tearoom

ᴏ Grand café

ᴏ Hotel met restaurant

ᴏ Hotel zonder restaurant

ᴏ Motel

ᴏ Pension

ᴏ Bed & Breakfast

ᴏ Snackbar
Anders nl.:
Drinken

Anders nl.:
Slapen

Anders nl.:

Overige

ᴏ Dancing

ᴏ Nachtclub

ᴏ Bowlingcentrum

ᴏ Discotheek
Anders nl.:
Nevenactiviteiten
ᴏ nee

Heeft u (branchevreemde)

ᴏ ja, namelijk:

nevenactiviteiten?
Hoeveel

bedroeg

de

totale

jaaromzet

gedurende

het

laatste

boekjaar?

Hoeveel personen zijn er in totaal binnen de onderneming werkzaam?
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RUBRIEK BRAND
Ingangsdatum verzekering
Te verzekeringen bedrag(en)
Welk bedrag(en) wenst u te verzekeren?
ᴏ Gebouwen

€

ᴏ Functionele inrichting

€

ᴏ Huurdersbelang

€

ᴏ Inventaris

€

ᴏ Goederen

€

ᴏ Bedrijfsschade (jaarbelang)

€

Inclusief / exclusief fundamenten
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Uitkeringstermijn 52, 78 of 104
weken (doorhalen wat niet van
toepassing is)

ᴏ Extra Kosten

€

ᴏ Reconstructiekosten

€

Vrijwillig hoger eigen risico
Wenst u het standaard eigen risico van € 500,- per gebeurtenis te

ᴏ € 1.000,-

5% korting

verhogen?

ᴏ € 2.500,-

10% korting

Aanvullende dekkingen
Wilt u het publiekstrekkersrisico verzekeren?

ᴏ nee

ᴏ ja, nl.

(Alleen mogelijk in combinatie met bedrijfsschadeverzekering)
Wenst u een aanvullende dekking voor:
ᴏ vitrines, automaten en eilandinstallaties

€

ᴏ antennes, zonwering (luifel) en lichtreclames

€

ᴏ terrasmeubilair in de breedste zin van het woord, parasols

€

Indien u het terrasmeubilair wenst te verzekeren, vindt de opslag
hiervan ook plaats op een andere locatie dan de hoofdlocatie?

ᴏ nee

ᴏ ja

Indien ja, de gegevens van de andere locatie:
Risico-adres
Postcode

Woonplaats

Bestemming

Bouwaard

Belendingen
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Risico informatie
Risico-adres
Postcode

Woonplaats

Staat van onderhoud

Bouwjaar

_____________________________

Bouwaard
Gevel

ᴏ Steen/Beton

ᴏ Hout

ᴏ Anders:

Dakbedekking

ᴏ Pannen

ᴏ Hout

ᴏ Anders:

Belendende gebouwen binnen 10 meter
Welke gebouwen grenzen er aan uw bedrijf?
Links

Gebruik

Afstand

meter

Rechts

Gebruik

Afstand

meter

Voor

Gebruik

Afstand

meter

Achter

Gebruik

Afstand

meter

Inpandige belendingen
Is sprake van inpandige belendingen?
ᴏ nee

ᴏ ja, namelijk

Is er sprake van andere gebruikers van het gebouw?
ᴏ nee

ᴏ ja, namelijk

Inbraakbeveiliging
Is het risicoadres bewoond?

ᴏ nee

ᴏ ja

Is het risico volgens VRKI normen beveiligd?

ᴏ nee

ᴏ ja (kopie certificaat bijvoegen)

Zo nee, welke inbraakpreventie maatregelen zijn er genomen elektronisch en bouwkundig

Brandbeveiliging
ᴏ nee

ᴏ ja

Vindt jaarlijkse controle plaats?

ᴏ nee

ᴏ ja

Zijn metalen deksels en/of een blusdeken bij de

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

Zijn blusmiddelen / brandblussers /
slanghaspels aanwezig?

frituur onder handbereik?
Is een automatische brandmeldinstallatie
aanwezig?
Is deze voorzien van doormelding naar de
brandweer of particuliere alarmcentrale?
Wordt die installatie halfjaarlijks gecontroleerd

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja (kopie certificaat bijvoegen)

door een erkend installateur?
Is er een gecertificeerde sprinklerinstallatie
aanwezig?

Aanvraagformulier KHN Zekerheidspakket – Versie 4 2017
Paraaf voor gezien en akkoord

Pagina 4 van 15

Installaties
Hoe geschiedt de verwarming?

ᴏ CV

ᴏ Anders, nl :

Vindt regelmatig onderhoud plaats aan de

Regelmatig

Erkend

navolgende installaties en geschiedt dit door een

onderhoud

installateur

Niet van toepassing

erkend installateur
Elektrische installaties

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ n.v.t.

Verwarmingsinstallatie

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ n.v.t.

Frituurinstallaties

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ n.v.t.

Koel- en vriesinstallaties

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ n.v.t.

Afvalbehandeling
Hoe vaak wordt afval en emballage opgeruimd en afgevoerd?
Wordt afval in metalen afgesloten containers opgeslagen?

per
ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

Keukeninrichting
Is sprake van een keukeninrichting, met warme bereiding
(koken, bakken, frituren e.d.)?
Indien er gefrituurd wordt, hoe vindt dit dan plaats?

ᴏ (wand)frituurinstallatie
ᴏ huishoudfriteuse
ᴏ anders nl.:
ᴏ nvt
ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nvt

Worden de filters van de afzuiginstallatie periodiek gereinigd?

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nvt

Met welke frequentie?

Eens per

Is de afvoerinstallatie en het afvoerkanaal van metaal en

ᴏ nee

Is de (wand)frituurinstallatie voorzien van een maximaal
thermostaat?

weken
ᴏ ja

ᴏ nvt

brandveilig?

Gebouwenverzekering (indien verzekerd/te verzekeren)
ᴏ ja, op naam van

ᴏ nee

Is er sprake van een Vereniging van eigenaren?

ᴏ ja, op naam van

ᴏ nee

Is de BTW verrekenbaar?

ᴏ ja

ᴏ nee

Staat het gebouw voor de gebouwenverzekering
op een andere naam dan verzekeringsnemer?
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RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Ingangsdatum verzekering
Te verzekeren bedragen
Welk bedrag wenst u te verzekeren?

ᴏ € 2.500.000,ᴏ € 5.000.000,- (uitsluitend mogelijk voor bedrijven met een omzet
van meer dan € 1.000.000,-)

Boekjaar en omzet
Omzet exclusief B.T.W.

€

per jaar

Gegevens omtrent uw boekjaar
ᴏ van 1 januari tot en met 31 december
ᴏ anders, namelijk

Van

tot

Bezorgdienst
Wenst u de aansprakelijkheid van uw

ᴏ nee

ᴏ ja, aantal beschikbare

bezorgdienst te verzekeren?

motorrijtuigen

Valetparking
Dient Valetparking meeverzekerd te

ᴏ nee

ᴏ ja

worden?
Eerdere verzekeringen
Heeft u reeds eerder een aansprakelijkheidsverzekering
ᴏ nee

voor bedrijven afgesloten?

ᴏ ja

Zo ja, bij welke verzekeraar en voor welke termijn
Verzekeraar
Termijn

van

tot

Meeverzekerden
Zijn er werkmaatschappijen welke (eventueel) apart meeverzekerd moeten worden?
ᴏ nee

ᴏ ja, namelijk

Dienen andere verzekerden aangetekend te worden?
ᴏ nee

ᴏ ja, namelijk
omschrijving hoedanigheid

In welke relatie staan de andere
verzekerden tot verzekeringnemer?
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RUBRIEK MILIEUSCHADE
Ingangsdatum verzekering
Gewenst verzekerd bedrag per locatie
Welk bedrag wenst u te verzekeren?

ᴏ € 500.000,- als maximum per emissie
ᴏ € 1.000.000,- als maximum per emissie

Te verzekeren locatie *
Risicoadres
Postcode

Woonplaats

* Per te verzekeren locatie dient een apart aanvraagformulier ingevuld te worden
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage (per verzekerde locatie opgeven)
Is sprake van opslag in onder- of bovengrondse tanks?
ᴏ nee

ᴏ ja (a.u.b. nadere informatie/documentatie hierover aanleveren)

Wat is de hoeveelheid in kilogram of liter vaste en/of vloeibare stoffen anders dan in bovengrondse, mobiele of
ondergrondse tank(s)
ᴏ 0 tot en met 1.000 kg of liter

ᴏ meer dan 1.000 kilogram of liter

Aanwezigheid van kunststof en/of rubber producten
Wat is de hoeveelheid in kilogram of liter vaste en/of vloeibare stoffen anders dan in bovengrondse, mobiele of
ondergrondse tank(s)
ᴏ 0 tot en met 5.000 kilogram of liter

ᴏ meer dan 5.000 kilogram of liter

Asbest
Wat is de oppervlakte van asbesthoudende dakbedekking en wandbeplating?
ᴏ 0 tot en met 200 m2

ᴏ 201 tot en met 1.200 m2
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Verhuur panden
Verhuurt u (een deel van de) panden?

ᴏ nee

ᴏ ja

Zo ja, wat zijn de adressen van de verhuurde panden en/of verhuurde gedeelten van panden
Adres

Postcode

Plaats

Adres

Postcode

Plaats

Adres

Postcode

Plaats

Wat is de totale herbouwwaarde van de verhuurde panden en / of

€

verhuurde gedeelten van de panden?
Bestaande verontreiniging
ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

ᴏ nee

ᴏ ja

Zijn er peilbuizen op de locatie aanwezig?

ᴏ nee

ᴏ ja

Zo ja, wordt het grondwater periodiek op verontreiniging

ᴏ nee

ᴏ ja

Zijn er thans omstandigheden bekend waaronder bodem- of
waterverontreiniging kan zijn ontstaan?
Zo ja,
op welk tijdstip of in welke periode is de verontreiniging
(vermoedelijk ontstaan)
wat is de (vermoedelijke) oorzaak van de verontreiniging?
welke stoffen zijn daar (vermoedelijk) bij betrokken?
in welke hoeveelheden?
Zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van de BSB
operatie?
Zo ja, is er een eventuele saneringsurgentie vastgesteld?
Zo ja, wanneer moet deze sanering uiterlijk plaatsvinden?

onderzocht?
Indien ja, dan de resultaten van de laatste drie onderzoeken meesturen.
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RUBRIEK GLAS
Ingangsdatum verzekering

Risico-adres
Postcode

Woonplaats

Aantal te verzekeren ruiten *
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ

1 tot en met 5
6 tot en met 8
9 tot en met 15
16 tot en met 25
26 tot en met 40
meer dan 40, aantal

(premie na inspectie)

* glas dat dient tot lichtdoorlating aanwezig in ramen/deuren van het gebouw. Niet geteld hoeven te
worden ruiten kleiner dan 0,5 m2
ᴏ Vensterglas
ᴏ Dubbel glas

ᴏ Isolerend glas
ᴏ Anders, nl:

Aanvullende dekkingen (optioneel)
(Koel)vitrines
ᴏ nee

ᴏ ja

Aantal (koel)vitrines
Aantal ruiten per koelvitrine
Zijn er gebogen ruiten aanwezig

ᴏ nee

ᴏ ja

Binnenglas (premie na inspectie)
ᴏ nee

ᴏ ja

Glazen terrasafscheiding (premie na inspectie)
ᴏ nee

ᴏ ja

Belettering
Dient de belettering op de ruiten verzekerd te worden?
ᴏ nee

ᴏ ja
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RUBRIEK COMPUTER EN ELEKTRONICA
Ingangsdatum verzekering

Risico-adres
Postcode

Woonplaats

Dekking op vast risicoadres
ᴏ Pakket 1

€ 10.000,- als maximum per gebeurtenis

ᴏ Pakket 2

€ 20.000,- als maximum per gebeurtenis

ᴏ Pakket 3

€ 30.000,- als maximum per gebeurtenis

ᴏ Pakket 4

€ 40.000,- als maximum per gebeurtenis

RUBRIEK VERVOER EIGEN GOEDEREN
Ingangsdatum verzekering
ᴏ € 5.000,ᴏ € 15.000,-

per motorrijtuig
per motorrijtuig

ᴏ € 10.000,ᴏ € 20.000,-

Te verzekeren voertuigen
Merk en Type
Merk en Type

per motorrijtuig
per motorrijtuig

Kentekennummer
Kentekennummer

-

-

RUBRIEK GELD
Ingangsdatum verzekering

Risico-adres
Postcode

Woonplaats

Welk bedrag wenst u te verzekeren?
ᴏ € 5.000,ᴏ € 10.000,ᴏ € 15.000,Brandkast en/of (vloer)kluis aanwezig?
Indien aanwezig
Waar?
Merk en Type
Is de waardeberging van de kluis bekend?
Is de brandkast en/of (vloer)kluis verankerd?
Is de brandkast en/of (vloer)kluis aanwezig in
een elektronisch beveiligde zone?
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SLOTVRAGEN

Bij alle volgende vragen dienen feiten over de voorgeschiedenis in de laatste 8 jaar te worden vermeld van:
- de aanvrager;
- de regelmatige bestuurder en/of andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd op deze
verzekering;
Als deze verzekering wordt gesloten door een rechtspersoon, dan gelden deze vragen ook voor :
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en, zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de
statutair directeur(en)/bestuurder(s) daarvan.
Schadeverleden
Zijn er in de afgelopen 8 jaar schades veroorzaakt/geleden door gebeurtenissen waarvoor de aangevraagde
verzekering dekking biedt?
ᴏ Nee
ᴏ Ja, vul s.v.p. onderstaand schema in:
Schadejaar

Verzekeraar

Schadebedrag

Omschrijving voorval

€
€
€
€
Indien er meer gebeurtenissen zijn, s.v.p. dit op een aparte bijlage specificeren.
Verzekeringsverleden
Is er door een verzekeraar enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende
voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat
risico en voor die verzekering golden?
ᴏ Nee
ᴏ Ja, s.v.p. toelichting:
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Veroordeling of strafbeschikking
Deze vraag gaat over het strafrechtelijk verleden, maar alleen als dat heeft te maken met een misdrijf. Is er in de
afgelopen 8 jaar sprake geweest van:
-

een veroordeling (welke straf is opgelegd, is daarbij niet belangrijk); of

-

een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 uur); of

-

aanraking met justitie om een opgelegde (straf)maatregel uit te voeren, in verband met een veroordeling,
strafbeschikking of transactie zoals hiervóór genoemd; en/of

-

een uitgebrachte dagvaarding in een op dit moment lopende strafprocedure;
alles voor het plegen (of medeplegen) van een misdrijf of voor medeplichtigheid aan dat misdrijf?

Dit geldt niet voor misdrijven die zijn afgedaan met een HALT-procedure.
In de wet staat wat misdrijven zijn. Dit zijn vaak ernstige feiten, die bij een veroordeling leiden tot een strafblad.
Andere strafbare feiten, zoals (verkeers)overtredingen, zijn geen misdrijven.
ᴏ Nee
ᴏ Ja, s.v.p. toelichting:

Betalingswijze
Gewenste premiebetaling

ᴏ Jaarbetaling
ᴏ Halfjaarbetaling
ᴏ Kwartaalbetaling
ᴏ Maandbetaling (doorlopende machtiging verplicht)

ᴏ Ik ontvang mijn nota’s graag digitaal
ᴏ Ik ga ermee akkoord dat de toepasselijke polisvoorwaarden digitaal worden verstrekt.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van deze verzekering en/of dekking, bij wijziging daarvan en bij schade worden
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Schouten Zekerheid verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten en marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens
financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
In verband met het voeren van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid kan Schouten Zekerheid
persoonsgegevens bij de Stichting CIS raadplegen en daar in geval van een gemelde schade laten opnemen.
Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. Zie ook: www.stichtingcis.nl.
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Mededelingsplicht
Aanvrager is verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor zichzelf én
voor iedere andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat hij zelf weet én wat die andere
persoon weet. Aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een ander die vragen namens
hem. Aan de hand van de gegeven antwoorden op deze vragen moet verzekeraar een juiste inschatting van het
te verzekeren risico kunnen maken. Aanvrager verklaart met de ondertekening van dit formulier en/of de
aanvaarding van de polis dat de vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de
aangevraagde verzekering en/of dekking te verkrijgen. Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst,
blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op
uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om
verzekeraar te misleiden, of indien verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen
volledig en naar waarheid zouden zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te
zeggen.

Klachten
Klachten die betrekking hebben op deze verzekering kunnen worden ingediend via internet op
www.schoutenzekerheidassuradeuren.nl of schriftelijk ter attentie van de Directie van:
Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. Postbus 8789 3009 AT Rotterdam.

Vestigingsplaats verzekeraar / Toepasselijk recht
Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Schouten Zekerheid, statutair gevestigd te
Rotterdam, is Nederlands recht van toepassing.

Opschortende voorwaarde
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en
internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere
belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is
een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.
De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een
sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. En als een persoon
wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder
geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
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De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van
sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:
verzekeringnemer;
verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het
bestaan van de overeenkomst;
vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.

Plaats

Datum

Handtekening

Verklaring invullen van het aanvraagformulier door een derde
De aanvrager verklaart hiermede akkoord te gaan met een (gedeeltelijke) invulling van het aanvraagformulier
door

, medewerker van Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V.

De aanvrager heeft de ingevulde antwoorden op juistheid gecontroleerd en verklaart hiermede, dat de invulling
van dit formulier waarheidsgetrouw is. Hiertoe heeft de aanvrager alle pagina’s van dit aanvraagformulier voor
akkoord geparafeerd.

Plaats

Datum

Handtekening

Graag ingevuld en ondertekend retourneren aan:
KHN Verzekeringen
Antwoordnummer 90172
3009 VB Rotterdam
info@khnverzekeringen.nl
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DOORLOPENDE MACHTIGING

SEPA

Naam

Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V.

Adres

Postbus 8789

Postcode

3009 AT

Plaats

Rotterdam

Land

Nederland

Incassant ID

NL48ZZZ241336450000

Reden betaling

Verzekeringen

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Schouten Zekerheid Makelaars in
Assurantiën B.V. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen 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 Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V.
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

Plaats

Land
IBAN
Bank Identificatie [BIC)**
Plaats en datum
** Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN
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