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PrePricedProposal beroepsaansprakelijkheid 

1. Algemene gegevens

Assurantiekantoor:  

Agentnummer:   Gewenste ingangsdatum:   
     

2. Gegevens verzekeringnemer
Naam verzekeringnemer:

Adres:          Postcode:    Plaats:

         

Inschrijfnummer KvK:        Rechtsvorm:      

          

3. Te verzekeren activiteiten
Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als management consultancy onderneming passen in de 
(kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht. (aanvinken meerdere opties mogelijk)

Toelichting: Activiteiten zoals in de vorm van:
Strategie- en business consultancy/advies, begeleiding implementatie/uitvoering, project- en interim manage-
ment, detachering, werving & selectie, opleiding & training hieronder wordt niet verstaan ict en/of marketing 
consultancy/interim- en projectmanagement (zie ons product ict/marketing). Hieronder wordt niet verstaan 
project/interim management voor ondernemingen in de techniek, b&u bouw en infra, (petro)chemie, farmacie, 
biotech, voedselproductie en voor financiële instellingen; welke betrekking heeft op de kernactiviteit van de 
betreffende onderneming/instelling. Hoewel project management alle aspecten van bovenstaande kennis-
gebieden in zich zou kunnen hebben, is dit echter niet het kennisgebied van het te realiseren project. 

Voor management consultancy ondernemingen & professionals
Dit verzekeringsvoorstel is van toepassing op ondernemingen of professionals met een jaaromzet van maximaal 
€ 1.500.000.

Wanneer de omzet hoger is dan € 1.500.000 onderzoeken wij graag een maatwerkoplossing op basis van een aan-
vraagformulier en leveringsvoorwaarden. Neem voor advies contact op met uw assurantieadviseur.

  Analyse & statistiek (geen actuariaat en niet tbv

financiële instellingen)

  Compliance & risicomanagement (niet tbv financiële

instellingen o.a. KYC/CDD/AML) (juridisch advies in 

het kader van de compliance & risicomanagement 

advies praktijk is meeverzekerd)

  Data bescherming, dossiervorming & archivering

(geen ICT-screening)

  Facilitair & inkoopbegeleiding (procurement/aan-

besteding) uitgezonderd subsidie advies/begeleiding

  Financiën & controle

  Fusies & overnames (commercial due diligence)

  Logistiek & transport

  HR, werving & selectie (headhunting)

  Reputatie & MVO

  Training & coaching

  Privacy (o.a. privacy officer uitgezonderd bij 

financiële instellingen)

  Interim-management en/of projectmanagement 

(uitgezonderd technisch) (uitsluitend op één of 

meerdere bovenstaande kennisgebieden)

  Detacheren van professionals (uitgezonderd

technische) (uitsluitend op één of meerdere 

bovenstaande kennisgebieden)

  KAM-coördinatie (kwaliteit, arbo, milieu)

(geen veiligheidskunde)

  Import, export & handel

  Organisatie-inrichting & -ontwikkeling

  Outsourcing & franchise 

  Relocation

  Strategie en verandering (turnaround)

  Verzuim & reintegratie (arbeidsdeskundige)

De ingangsdatum kan maximaal 
een maand in het verleden en een 
maand in de toekomst liggen.
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4. Dekking
Alle genoemde premies zijn jaarpremies, exclusief poliskosten en assurantiebelasting en inclusief provisie. 

4a. Beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag
per aanspraak  
en maximaal per 
verzekeringsjaar

Jaaromzet

Tot en met
€ 175.000

Tussen
€ 175.001
en
€ 350.000

Tussen
€ 350.001
en
€ 500.000

Tussen
€ 500.001
en
€ 750.000

Tussen
€ 750.001
en
€ 1.000.000

Tussen
€ 1.000.001
en
€ 1.500.000

€ 250.000  € 350  € 400   € 475   € 600    € 775    € 900

€ 500.000  € 500  € 525   € 575   € 775   € 950   € 1.150

€ 1.000.000  € 675  € 725   € 775   € 950   € 1.200   € 1.350

€ 1.250.000  € 775  € 825   € 900   € 1.075   € 1.325   € 1.600

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet?   Nee   Ja (doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie)

Wilt u een eigen risico van € 1.000 per 
aanspraak voor schade van derden?          Nee   Ja (10% korting op de jaarpremie)

 4b. Aanvullende dekking - Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag
€ 2.500.000
per aanspraak en 
maximaal € 5.000.000 
per verzekeringsjaar

Jaaromzet

Tot en met
€ 175.000

Tussen
€ 175.001
en
€ 350.000

Tussen
€ 350.001
en
€ 500.000

Tussen
€ 500.001
en
€ 750.000

Tussen
€ 750.001
en
€ 1.000.000

Tussen
€ 1.000.001
en
€ 1.500.000

 € 50  € 75  € 100  € 125  € 150  € 175

4c. Aanvullende dekking - CyberClear

Uw bedrijf is verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking & cyberafpersing; niet alleen voor de fi-
nanciële schade, maar juist ook met daadwerkelijke hulp.

Premie: € 195

CyberClear meeverzekeren?  Nee   Ja  

4d. Aanvullende dekking - Activiteiten afgelopen jaar
Inloop zonder voorgaande verzekering meeverzekeren?

 Nee   Ja (eenmalige toeslag 30% op de jaarpremie)

        
5. Dochterondernemingen

Heeft u dochterondernemingen waar u meer dan 50% eigenaarschap heeft die u wilt meeverzekeren? 

 Nee    Ja, namelijk:  

6.  Eigen schade dekking
In afwijking van het op het polisblad vermeld verzekerd bedrag en eigen risico wordt er per aanspraak en per 
verzekeringsjaar niet méér vergoed dan per onderstaande dekking genoemd bedrag. Dit bedrag geldt als 
onderdeel van het op het polisblad vermeld verzekerd bedrag (sublimiet). Het eigen risico bedraagt € 500  
per aanspraak.

• Verlies van uw eigen documenten: € 50.000
• Oneerlijkheid van uw werknemers (eigen schade): € 50.000
• Schade aan uw website: € 50.000
• Maken van reclame voor uw bedrijf: € 50.000
• Uw reputatieschade: € 50.000

7. Verklaringen
U verklaart dat er geen activiteiten worden uitgevoerd op/in de navolgende (kennis)gebieden: 

• advies over en/of registratie van octrooien/patenten;
• projectmanagement ten behoeve van projecten met een contract-/projectwaarde boven € 1.000.000 

en/of vastgoedontwikkeling- en beheer;
• juridisch en/of belasting-due diligence en/of belastingadvies en/of verrichten van belastingaangiften;
• advies over bodemsanering/besmetting/afvalverwerking en het uitvoeren milieu technische onderzoeken;
• activiteiten die tot de exclusieve competentie behoren van o.a. advocaten, accountants, architecten, 

assurantiebemiddelaars, vermogensbeheerders, makelaars og, artsen of andere gereguleerde  
beroepsgroepen met een verplichting tot het verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid (o.a. op basis 
van Wft).

CyberClear:
De sublimiet bedraagt   
€ 100.000 per aanspraak als 
onderdeel van het totaal verzekerde 
bedrag beroepsaansprakelijkheid. 
Eigen risico: € 1.000 per schade/
aanspraak (incl. kosten).

Polisvoorwaarden: CyberClear by 
Hiscox (HCC 2018/01B)

Inloop met voorgaande verzekering 
is gratis meeverzekerd.

Eigen risico 
beroepsaansprakelijkheid:  
€ 0 per aanspraak voor schade 
van derden.

Polisvoorwaarden: 
Management Consultancy 
Protection by Hiscox (MCPH-
2013B)

Eigen risico 
bedrijfsaansprakelijkheid: 
€ 100 per aanspraak voor 
zaakschade.

Polisvoorwaarden: 
Bedrijfsaansprakelijkheid (HAVB-
08B)

https://docs.mijnturien.nl/cyberclear.pdf
https://docs.mijnturien.nl/cyberclear.pdf
https://docs.mijnturien.nl/ManagementConsultancyProtectionMCPH-2013B.pdf
https://docs.mijnturien.nl/ManagementConsultancyProtectionMCPH-2013B.pdf
https://docs.mijnturien.nl/ManagementConsultancyProtectionMCPH-2013B.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BedrijfsaansprakelijkheidHAVB-08B.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BedrijfsaansprakelijkheidHAVB-08B.pdf
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7. Verklaringen (vervolg)
U verklaart: 

• dat er geen dochterondernemingen of deelnemingen zijn gevestigd buiten de  
Europese Economische Ruimte (EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) en/of Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

• dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika  
en/of Canada (mogelijkheden apart aan te vragen);

• niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren  
activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandig-
heid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot 
vergoeding van schade;

• niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox.

8. Premiebetaling

Betaling via:     

 Acceptgiro    Automatische incasso

Betaling per:   

 Maand (4% toeslag, vervalt bij automatische incasso)      Kwartaal (3% toeslag, vervalt bij automatische incasso) 

 Halfjaar (2% toeslag, vervalt bij automatische incasso)     Jaar   

Doorlopende machtiging
U dient de doorlopende machtiging te tekenen indien u automatische incasso als betalingswijze heeft 
gekozen.  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Turien & Co. Assuradeuren (Incas-
sant ID: NL26 ZZZ 3704 5844 0000) om doorlopende incasso opdrachten naar uw bank te sturen. Ook 
geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van Turien & Co. Assuradeuren. 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.

IBAN:                   

Plaats:       Datum:        Handtekening: *

    

9. 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, verze-
keringnemer en verzekerde. Wilt u daarom de volgende vragen beantwoorden:

9a. Is aan u of een andere belanghebbende in de afgelopen 5 jaar:
 • een verzekering geweigerd om niet-medische redenen?

   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:   

9b. Strafrechtelijk verleden 
 Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest 
met politie of justitie in verband met strafbare feiten? Hieronder valt bijvoorbeeld ook een geseponeerde 
zaak, vrijspraak, oplegging en tenuitvoerlegging van een straf.

 Nee (ga verder naar vraag 10)

 Ja (vul vraag 9c in)

9c. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar als verdachte of ter 
uitvoering van een opgelegde straf of maatregel in aanraking geweest met politie of justitie in verband 
met strafbare feiten zoals:

• onrechtmatig verkregen of te verkrijgen voordeel zoals diefstal, heling, verduistering, bedrog, oplicht-
ing, valsheid in geschrifte;

• wederrechtelijke benadeling van anderen zoals vernieling of beschadiging, opzettelijke  
brandstichting, afpersing en afdreiging;

* Handtekening:
Mogelijkheid elektronisch 
ondertekenen: door in het 
handtekening-veld het woord 
“akkoord” te typen, stem ik 
in met en geef ik opdracht 
tot automatische incasso en 
verklaar ik dat het woord 
“akkoord” een geschreven 
handtekening vervangt.
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• enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid zoals mishandeling, aanranding, verkrachting, 
ontucht met minderjarigen, het in bezit hebben van kinderporno etc. of misdrijven gericht tegen het 
leven (moord, doodslag);

• misdrijven met betrekking tot het in bezit hebben van en handelen in wapens en/of munitie;
• drugsmisdrijven zoals het in bezit hebben, kweken, handelen in, doorvoeren of invoeren van drugs;
• milieumisdrijven of misdrijven zoals strafbaar gesteld in de Wet op de Economische delicten;
• verkeersmisdrijven zoals rijden onder invloed, doorrijden na aanrijding, rijden tijdens een rijverbod  

of tijdens een ontzegging voor het besturen motorrijtuigen;
• witwassen van door criminaliteit verkregen financiële middelen;
• het plegen of medeplegen van identiteitsfraude, fraude met (sociale) verzekeringen, internetfraude, 

belastingfraude of andere vormen van fraude;
• misdrijven die te maken hebben met terrorisme;
• deelname aan een criminele organisatie;
• strafbare poging van een of meer van bovengenoemde strafbare feiten.

 Nee (ga verder naar vraag 10)

 Ja (vul vraag 9d, 9e en 9f in)

9d. Om welk strafbaar feit ging het?

 

 
 
9e. Geef een nadere toelichting wat het gevolg is geweest (veroordeling, sepot, ontslag van  
rechtsvervolging, vrijspraak, schikking).
 
 

 

9f. Zijn eventuele (straf)maatregelen opgelegd en in welke periode zijn deze ten uitvoer gelegd?

 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 hebt 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 
verzekeringnemer en/of verzekerden en/of andere belanghebbende(n) bij de verzekering.

10. 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.

11. Toelichting reikwijdte mededelingsplicht 7:928 BW
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, 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 schadever-
goeding op grond van de verzekering.

12. 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.

U kunt deze informatie rechtstreeks 
vertrouwelijk sturen naar: 

Turien & Co. Assuradeuren
t.a.v. Directie
James Wattstraat 11
1817 DC Alkmaar

https://docs.mijnturien.nl/ubo.pdf
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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.

13. 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:

1. De bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen;
2. De bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen;
3. De verzekering moet een contracttermijn van tenminste één jaar hebben;
4. Wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, 

wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan;
5. Op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd 

zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.

14. Fraude
Fraude is het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking, uitkering of 
vergoeding in natura waarop in werkelijkheid geen recht bestaat. Turien & Co. hanteert een actief beleid 
ter voorkoming en beheersing van fraude. Door ons 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 wij:

• aangifte doen bij de politie of Openbaar Ministerie;
• de verzekering(en) zullen beëindigen;
• onderzoekskosten in het kader van het fraude-onderzoek zullen verhalen;
• een registratie (laten) uitvoeren in het tussen verzekeringsmaatschappijen gangbare  

waarschuwingssysteem; 
• een eventueel al gedane uitkering (waaronder ook begrepen kosten) zal worden teruggevorderd.

15. Pre-contractuele informatie
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. De dekking zal 
uitsluitend ingaan na bevestiging daarvan door Turien & Co. Assuradeuren namens Hiscox. De contractster-
mijn is 12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd 
conform de polisvoorwaarden en is maandelijks opzegbaar. Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands 
recht van toepassing. U bevestigt door ondertekening van dit formulier expliciet dat u de algemene- en 
specifieke verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van 
de voorwaarden gelezen en begrepen heeft. Alle informatie is beschikbaar via uw verzekeringsadviseur of op 
www.turien.nl.

Zie volgende pagina voor de slotverklaring en ondertekening.
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16. 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 

verzekering. 

De verzekeringsvoorwaarden kunt u raadplegen op www.turien.nl of kunnen op uw verzoek worden toege-
zonden.

Naam:                 Functie:

     

    

Plaats:       Datum:        Handtekening: *

    

* 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.
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