Opgaveformulier
DAS rechtsbijstand
Voor het vaststellen van de premie voor het komende verzekeringsjaar, hebben wij recente gegevens nodig over uw
bedrijf. Hiervoor kunt u gebruik maken van de bedrijfsgegevens die u heeft opgegeven aan uw accountant over het
laatst afgesloten boekjaar. Stuurt u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug. Wij zullen de gegevens zo snel
mogelijk verwerken en u een nieuwe polis toesturen. Wij willen u er op attenderen, dat wij bij het niet tijdig ontvangen
van het opgave formulier de huidige premie met 30% verhogen.

1. Algemene gegevens
Assurantieadviseur:										Agentnummer:					Polisnummer:
		

2. Gegevens verzekeringnemer
Naam:																	Voorletters:
M

V

Adres:																	Postcode/Plaats:

Voor de premieberekening
gaan wij uit van een minimum
jaarloon per werknemer (zowel
fulltime als parttime van
€ 25.500 en per eigenaar van
€ 27.500. Voor oproepkrachten
wordt een minimum jaarloon
gebruikt van € 6.850.)

1

geef aan wat de hoofdactiviteit
en eventuele nevenactiviteiten
van uw bedrijf zijn, mochten deze
al juist op het polisblad staan,
dan hoeft u hier niets in te vullen.
2

Is uw rechtsvorm gewijzigd,
vul dit veld dan is, is er niets
gewijzigd ten opzichte van het
huidige polisblad, dan kunt u
deze vraag overslaan.
3

3. Bedrijfsgegevens
Jaarloon1:							 €
Jaaromzet:						

€

Aantal directeuren/firmanten/eigenaren:
Aantal werknemers fulltime:				
Aantal werknemers parttime:				
Aantal oproepkrachten:					
Hoedanigheid2:							
Rechtsvorm3:							

4. Adressen en nevenvestigingen
Correspondentie-adres:													Postcode/plaats: Vestigingsadres:															Postcode/plaats:
Privé-adres:																Postcode/plaats:
Nevenvestiging:															Postcode/plaats:

5. Gelieerde ondernemingen
Alleen opgeven als de gelieerde
ondernemingen zijn gewijzigd
of wanneer de gelieerde
onderneming nog niet verzekerd
is en u dit wel wenst. Wij
ontvangen dan graag een kopie
van het uittreksel uit de Kamer
van Koophandel dat niet ouder is
dan zes maanden.

Naam gelieerde onderneming:		
Jaarloon:						

€

Omzet:							

€

Aantal werknemers fulltime:				
Aantal werknemers parttime:				
Aantal oproepkrachten:					
Hoedanigheid:							

6. Verhuurd onroerend goed
Als u de RechtsPartner dekking heeft dan is verhuur van een onroerende zaak op een op het polisblad vermeld
risicoadres standaard verzekerd. U moet dan wel ten minste de helft van deze verhuurde onroerende zaak in eigen
gebruik hebben. Dit hoeft u ook niet door te geven.
Voldoet u hier niet (meer) aan of heeft u een Optimaal dekking en wilt u verhuurd onroerend goed verzekeren? Vult
u dan het aanvraagformulier voor verhuurd onroerend goed in. Het formulier kunt u vinden op www.das.nl.
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7. Bedrijfsmotorrijtuigen
Geef al uw te verzekeren motorrijtuigen met kentekens op. Niet alleen de motorrijtuigen maar ook werkmaterieel,
aanhangers, opleggers etc.
Soort voertuig

Aantal

Kenteken(s)

Eigen
vervoer

Beroepsvervoer

8. Slotverklaring
* Handtekening: Mogelijkheid
elektronisch ondertekenen:
door in het handtekening-veld
het woord “akkoord” te typen,
verklaar ik dat het woord
“akkoord” een geschreven
handtekening vervangt.

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam: 																	
				

Plaats:								Datum:								Handtekening: *

FORMULIER AFDRUKKEN
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