
Bedrijven algemeen Premieherberekeningformulier 

Geachte  

Jaarlijks vragen wij u uw bedrijfsgegevens te controleren. Op basis van deze gegevens bepalen wij uw risico 

en passen wij eventueel de dekking en de premie aan. 

Controleer de gegevens zorgvuldig en stuur deze opgave (ook als er geen wijzigingen zijn) terug aan uw 

verzekeringsadviseur.  

Gegevens boekjaar 

Zijn er wijzigingen opgetreden op onderstaande gegevens ten opzichte van het afgelopen boekjaar? Ja      Nee

Indien er wijzigingen zijn opgetreden, vermeld deze onderstaand. Wanneer er geen wijzigingen zijn, stuur 

dan het opgaveformulier terug aan uw verzekeringsadviseur.   

Wijziging Bedrijfsgegevens 

Contactpersoon 

Handelsnaam 

Bedrijfsadres 

Postcode 

Woonplaats 

Rechtsvorm 

Bedrijfsomschrijving 

Nevenactiviteit(en) 

Bedraagt de omzet van de nevenactiviteiten € 50.000,= of meer? Ja  /    Nee 

Omvang van uw bedrijf Wijziging 

Loonsom (SV loon) 

Aantal eigenaren/ firmanten, directeuren/ maten* 

Aantal (in loondienst zijnde) medewerkers 

Aantal extra bedrijfsadressen**  

Aantal gelieerde ondernemingen*** 

Opgave bedrijfsgegevens 
Uw verzekeringsadviseur is: 

Polisnummer  

Prolongatiedatum 

* Tot werknemers in loondienst behoren ook de directeuren van een N.V. en B.V

**  Adresgegevens invullen op de bijlage. 

*** Er is sprake van (een) gelieerde onderneming(en), indien er verschillende rechtspersonen zijn die samen één geheel vormen. 

 Namen gelieerde ondernemingen invullen op de bijlage



Wagenpark van uw bedrijf 

(motorrijtuigen in eigendom van of geleast door het bedrijf) 

Aantal Wijziging 

Personenauto, bestelauto, vrachtauto eigen vervoer 

Beroepsvervoer Benelux/ Duitsland 

Beroepsvervoer Europa 

Kleinbus (personenvervoer) 

Bus/touringcar 

Lesauto/lesmotor 

Taxi Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht 

Taxi overige steden 

Verhuurauto 



Bijlage 

Wijziging Adresgegevens extra (bedrijfs)adressen 

Bedrijfsadres (Ja/Nee):  

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Bedrijfsadres (Ja/Nee): 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Bedrijfsadres (Ja/Nee): 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Bedrijfsadres (Ja/Nee): 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Overige 

bedrijfsadressen: 

Namen gelieerde ondernemingen: 

Naam onderneming: 

Naam onderneming: 

Naam onderneming: 
Naam onderneming: 
Naam onderneming: 

Wijziging 

Overige ondernemingen: 
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