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Aanvraagformulier 

Voor verenigingen, stichtingen en vennootschappen.
Indien voor de beantwoording van de vragen onvoldoende ruimte is, verzoeken wij u de complete antwoorden op een bijlage mee te zenden.

Bij welke verzekeraar(s) wilt u een offerteverzoek indienen?

                 

1.  Algemene gegevens

Assurantieadviseur:      Agentnummer:   

Gewenste ingangsdatum:   Offertenummer:  

2.  Gegevens verzekeringnemer

Naam:     

Adres:    Postcode/plaats: 

E-mailadres:     

Website:   

Rechtsvorm:      KvK-nummer:   

Datum oprichting:    

Omschrijving bedrijfsactiviteiten: 

   

3.  Structuur van de rechtspersoon (alleen invullen indien de rechtspersoon een BV of NV is.)

Totaal aantal aandeelhouders:      

Zijn er aandeelhouders die – direct of indirect – meer dan 15% van de aandelen van de rechtspersoon bezitten? 

 Nee   Ja, graag naam van de aandeelhouder(s) en percentage vermelden.

Naam aandeelhouder Percentage van de aandelen

Zijn er bestuurders en/of commissarissen die – direct of indirect – meer dan 15% van de aandelen van de rechtspersoon bezitten? 

 Nee   Ja, graag naam van de bestuurder(s)/commissaris(sen) en percentage vermelden.

Naam bestuurder/commissaris Percentage van de aandelen

Heeft de rechtspersoon een beursnotering?   Nee   Ja, aan de beurs:    

Heeft de rechtspersoon een meerderheidsbelang in een andere rechtspersoon? 

 Nee   Ja, graag organogram met percentages van deelneming meezenden.

  

4. Financiële informatie

Boekjaar (laatste twee jaar) Jaar: Jaar: 

Balanstotaal € € 

Vlottende activa € € 

Eigen vermogen € € 

Langlopende schulden € € 

Kortlopende schulden € € 

Omzet € € 

Bedrijfsresultaat € € 

Netto resultaat € € 
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4. Financiële informatie (vervolg)

Wordt de jaarrekening door een accountant gecontroleerd?   Nee    Ja

Heeft de accountant ooit een van de volgende verklaringen met betrekking tot enige jaarrekening afgegeven?

• Goedkeurende verklaring onder voorbehoud:  Nee    Ja

• Verklaring van oordeelsonthouding:    Nee    Ja

• Afkeurende verklaring:       Nee    Ja

Zo ja, graag de reden aangeven en een kopie van de verklaring meesturen.

Reden: 

5. Acquisitie/fusie

Heeft de rechtspersoon of een van zijn deelnemingen in de laatste 18 maanden een bedrijf verworven?   Nee    Ja

Zo ja, graag het volgende invullen:

 Naam bedrijf:   

 Activiteiten:   

 Datum overname: 

Is de rechtspersoon of een van zijn deelnemingen in de laatste 18 maanden een fusie aangegaan?   Nee    Ja

Zo ja, graag het volgende invullen:

 Naam bedrijf:   

 Activiteiten:   

 Datum fusie:   

Heeft de rechtspersoon of een van zijn deelnemingen vastomlijnde plannen tot deelneming in of acquisitie van andere bedrijven?  Nee    Ja

Zo ja, graag een toelichting geven (tijdsplanning, bedrijfstak):

Toelichting:   

6. Verzekerd bedrag

Gewenst verzekerd bedrag per aanspraak (tevens per verzekeringsjaar):

 € 250.000   € 500.000    € 1.000.000    € 2.500.000    € 5.000.000

7. Algemene slotvragen
Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Om u goed te verzekeren moeten we u als klant goed kennen en hebben we informatie van u nodig 
om het risico te kunnen beoordelen. Dit betreft ook informatie van of over belanghebbenden bij de verzekering. Onder belanghebbenden in dit 
verband verstaan wij: aanvrager, verzekeringnemer en meeverzekerde gelieerde ondernemingen.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan 
gelden de gestelde vragen ook voor:

• de leden van de maatschap;

• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);

• de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;

•  de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo in het geval deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - hun statutair directeur(en)/

bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer.
 

Wilt u daarom de volgende vragen beantwoorden:

7a. Is aan u of een andere belanghebbende in de afgelopen 5 jaar:

• een verzekering geweigerd?

 Nee  Ja, toelichting:   

• een verzekering opgezegd?

 Nee  Ja, toelichting:    

• een verzekering onder beperkte of bijzondere voorwaarden voorgesteld?

 Nee  Ja, toelichting:   

• een claim geheel of gedeeltelijk afgewezen?

 Nee  Ja, toelichting:    
 

• schade teruggevorderd in verband met onware opgave?

 Nee  Ja, toelichting:   
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7b.  Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 
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?

 Nee

 Ja

 Indien u heeft aangegeven dat u of een andere belanghebbende bij deze verzekeringsaanvraag een strafrechtelijk verleden heeft, 
beantwoord dan de volgende vragen. 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 strafbare feiten zoals:   
• 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 of de Wet op de economische delicten.
 
Om welk strafbaar feit ging het?

 

 Geef een nadere toelichting wat het gevolg is geweest (veroordeling, sepot, ontslag van rechtsvervolging, vrijspraak, schikking).
 
 

Zijn eventuele (straf)maatregelen opgelegd en in welke periode zijn deze ten uitvoer gelegd?

  

U kunt deze informatie eventueel rechtstreeks vertrouwelijk sturen naar: 
Turien & Co. Assuradeuren, t.a.v. Directie, James Wattstraat 11, 1817 DC Alkmaar.

De aanvrager bevestigt, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat u 
mededeling heeft gedaan van de feiten die voor Turien & Co. Assuradeuren van belang kunnen zijn voor de beoordeling van zowel het 
te verzekeren risico als de persoon van de verzekering nemer en/of verzekerden en/of andere belanghebbende(n) bij de verzekering.

8.  Ultimate Benificial Owner (UBO)
Heeft het bedrijf of de organisatie één of meer uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer en/of zijn er UBO’s die de 

feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming?

 Nee       Ja, vul dan dit formulier in 

9. Slotverklaring
Ondergetekende verklaart:
• deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend;
• geen bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag te hebben verzwegen;
•  akkoord te gaan met de toepassing van de geldende verzekeringsvoorwaarden op de aangevraagde verzekeringen.

De verzekeringsvoorwaarden kunt u raadplegen op www.turien.nl of kunnen op uw verzoek worden toegezonden.

Naam:             Functie:

        

Plaats:          Datum:    Handtekening: *

        

10. Toelichting reikwijdte mededelingsplicht
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of 
behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar/assuradeur of, en zo ja op welke 
voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt 
of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, 
afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van 
dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.

* Handtekening: Mogelijkheid 
elektronisch ondertekenen: door 
in het handtekening-veld het
woord “akkoord” te typen, geef 
ik opdracht tot sluiting van 
deze verzekering en verklaar 
ik dat het woord “akkoord” 
een geschreven handtekening 
vervangt.

https://docs.mijnturien.nl/ubo.pdf
http://www.turien.nl
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10. Beknopt privacystatement
Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledige privacystatement verwijzen wij u naar 
onze website www.turien.nl/privacystatement. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacystatement opvragen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze 
gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit 
voortvloeiende relaties, het verlenen van service en schadelastbeheersing, om u te informeren over onze diensten en producten, voor activiteiten 
gericht op het vergroten van het klantenbestand, voor (statistische) analyses, onderzoek en managementinformatie, om te kunnen voldoen 
aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, 
medewerkers en cliënten. De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te ondersteunen voor de 
hierboven vermelde doeleinden.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de 
verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u 
hier meer over weten, raadpleeg dan ons uitgebreide privacystatement.

Gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst 
van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook 
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00).

Bijzondere persoonsgegevens
Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze 
gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen 
van een claim of voor het voorkomen van fraude.  
Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van  
medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

Stichting CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van de 
in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te  
beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen,  
worden verder gebruikt voor statistische analyses en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens 
worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige calamiteiten,  
incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en  
gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u 
ook het CIS privacyreglement.

11. Bedenktermijn
Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u de verzekering ongedaan kunt maken zonder 
opgave van een reden en zonder dat sprake is van een boete. Hierbij geldt het volgende:
• de bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen;
• de bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen;
• de verzekering moet een contracttermijn van tenminste één jaar hebben;
• als u gebruikmaakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit 

heeft bestaan;
• op contracten waar, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet 

van toepassing.

12. Fraude
Verzekeraar hanteert een actief beleid ter voorkoming en beheersing van fraude. Door verzekeraar geconstateerde fraude (geheel of 
gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat geen uitkering zal plaatsvinden of reeds gemaakte kosten moeten worden terugbetaald. 

Fraude kan ook tot gevolg hebben dat verzekeraar:
• aangifte doet bij de politie of het Openbaar Ministerie;
• de verzekering(en) zal beëindigen;
• (onderzoeks)kosten in het kader van het fraudeonderzoek zal verhalen;
• een registratie (laat) uitvoeren in het tussen verzekeringsmaatschappijen gangbare waarschuwingssysteem.

Een eventueel al gedane uitkering (waaronder begrepen gemaakte kosten) zal worden teruggevorderd.

http://www.turien.nl/privacystatement
http://www.verzekeraars.nl
http://www.stichtingcis.nl
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