SAAVERZEKERINGEN
VERKORT AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
VOOR INGENIEURS (KIVI)
___________________________________________________________________________
Invulling en ondertekening van het formulier verplicht de aanvragende onderneming of
verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan.
___________________________________________________________________________
1

Naam van de onderneming _________________________________________________
Inschrijvingsnummer KvK

2

_________________________________________________

Opgave van de volgende financiële gegevens van de onderneming:
Bruto omzet

Voorgaand
boekjaar

Lopend
boekjaar

Verwachting
komend
boekjaar

Nederland
Europese Unie, IJsland,
Noorwegen en Zwitserland
Rest van de wereld - specificeren
Totaal
3

Op welke gebieden is de onderneming werkzaam en wat is het geschatte percentage
hiervan in verhouding met de totale bruto omzet van de onderneming:
Activiteit/aard van werkzaamheden

Percentage % van de bruto
omzet

Architectuur
Binnenhuisarchitectuur
Weg- en waterbouwkunde
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Chemische / Petrochemische technologie
Bouwkunde (inclusief heiwerk)
Nucleaire wetenschap
Landmeetkunde
Surveying (building)
Verwarming, Ventilatie, en Koeling
Taxatie
Project Coördinatie
Project Management
Industrial Engineering / Constructie
Landschapsarchitectuur
Planning supervisie
Totaal

100

%
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4

In welke categorieën vallen de klanten en wat is het geschatte percentage hiervan in
verhouding met de totale bruto omzet van de onderneming:
Activiteit/aard van werkzaamheden

Percentage % van de bruto
omzet

Overheid - Niet militair
Overheid - Militair
Gezondheidszorg, Ziekenhuizen, Laboratoria en
Klinieken
Ruimtevaart
Fabricage/verwerkende industrie
Overig
Totaal
5

100

%

In welke categorieën vallen de projecten en wat is het geschatte percentage hiervan in
verhouding met de totale bruto omzet van de onderneming:
Activiteit/aard van werkzaamheden

Percentage van de bruto omzet

Woningbouw - Particuliere laagbouw
Woningbouw - Hoogbouw (meer dan 10 etages)
Woningbouw - Complexen laagbouwprojecten
Wegen - Geen hoofdweg (éénbaanswegen)
Wegen - Hoofdwegen (twee- of meerbaanswegen)
Bruggen, tunnels en Dammen
Spoorwegen, Luchthavens en Havens
Afvalwater en Water Projecten
Stedelijke Planning/infrastructuur
Industrieel – Krachtcentrales
Nutsbedrijven en Productiebedrijven
Raffinaderijen en Petro-Chemie
Kleine industriële Units
Ziekenhuizen/Verzorgingshuizen
Scholen en Universiteiten
Hotels en Recreatie faciliteiten
Overige activiteiten, gaarne opgave:

Totaal

100

%

Voor Infrastructurele projecten en Industriële werkzaamheden, graag nadere informatie.
Welk percentage van de projecten heeft betrekking op ontwerp en toezicht op locatie? ___ %
Welk percentage van de projecten heeft uitsluitend betrekking op ontwerp?
___ %
6

Geef de gewenste (a) verzekerde som(men) en (b) eigen risico aan:
Optie 1

Optie 2

Optie 3

Verzekerde som

 € 1.250.000,-

 € 2. 500.000,-

 € _________

Eigen risico

€

€

 € _________

2.500,-

5.000,-

2 van 3

SAAVERZEKERINGEN
7.1 Worden er regelmatig bestuursvergaderingen gehouden?

Ja

Nee

7.2 Zijn er standaard procedures voor regelmatige controle van lopende contracten zowel
intern als bij de klanten?
Ja Nee
7.3 Controleert uw rechtskundig adviseur altijd uw contracten, inclusief wijzigingen van
standaard contracten/schriftelijke overeenkomsten?
Ja Nee
Indien “Nee”, gaarne uitleg wie wijzigingen goedkeurt en onder welke omstandigheden
contracten kunnen worden gewijzigd.
7.4 Worden er altijd standaard schriftelijke contractsvoorwaarden gebruikt welke duidelijk de
reikwijdte van uw diensten weergeven?
Ja Nee
7.5 Welke leveringsvoorwaarden worden door de onderneming gehanteerd?
 RVOI-1998 RVOI-2001 DNR 2005 SR-BNA 1997  Andere, namelijk
7.6 Indien de onderneming moet afwijken dan wel andere dan de in vraag 7.5 genoemde
leveringsvoorwaarden hanteert of moet hanteren, bevatten deze contracten/schriftelijke
overeenkomsten met uw klanten dan het navolgende:
(a) Een gedetailleerde omschrijving van de omvang van werkzaamheden
productspecificatie
Ja Nee
(b) Een aansprakelijkheidslimiet voor een vast geldbedrag?
Ja Nee
(c) Worden de contracten en aanpassingen hierop altijd ondertekend door uw klanten?
Ja Nee
(d) Worden de contracten gebaseerd op Nederlands recht?
Ja Nee
7.7 Wordt er een Quality Assurance Systeem toegepast?

Ja

Nee

8

Is er ooit een claim ingesteld tegen de aanvrager of één van zijn huidige of voormalige
directeuren, partners, vennoten of ondergeschikten?
Ja Nee

9

Is de aanvrager zich bewust van een omstandigheid welke mogelijkerwijs aanleiding zou
kunnen geven tot een claim?
Ja Nee

Indien vraag 8 en/of 9 met “ja” is/zijn beantwoord dient een gedetailleerde opgave van alle
zaken te worden overlegd alvorens afgifte van een offerte in overweging genomen kan
worden. Wij maken u erop attent dat alle vragen correct dienen te worden beantwoord.
Nalatigheid kan uw rechten schaden, ingeval er een claim zou ontstaan.
Ondergetekende, bevoegd voor de onderneming te tekenen, verklaart de vorenstaande
vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie
van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist te
hebben voorgesteld.
Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en zal derhalve onderdeel
uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.
Ondergetekende zegt hierbij toe de verzekeraar op de hoogte te stellen van iedere
wezenlijke verandering in de in dit aanvraagformulier vermelde gegevens, of deze nu
voor of na de afsluiting van de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt.

Naam van de aanvrager: ______________________________________________________
Handtekening bevoegd persoon: ________________________________________________
Titel: ______________________________________________________________________
Plaats: _______________________________ Datum: _____________________________
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