VRAGENLIJST: Onderstaande vragenlijst beantwoorden vanuit het perspectief of
het al gebeurd is, of binnen 12 maanden gaat gebeuren.
LET OP: Meestal moet uw bedrijf aan bepaalde preventie-eisen voldoen voor de
verzekering. Ook wil de verzekeraar graag weten of uw bedrijfsactiviteiten nog wel
overeenkomen met wat op de polis staat. Controleer dit regelmatig. Dit voorkomt
teleurstellingen achteraf.
Heeft u een voorziening getroffen voor de gevolgschade van stilstand van uw bedrijf
gedurende een langere periode? Bijvoorbeeld door brand. De omzetderving en kosten
van vervangende ruimte kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw
onderneming. En zo u deze voorziening heeft getroffen, is de termijn dan voldoende?
FEITELIJKE GEGEVENS
• Naam, adres, telefoon emailadres en leveringsvoorwaarden zijn ongewijzigd
• Jaaromzet ongewijzigd
• Vaste kosten per jaar ongewijzigd
• Bruto jaarloon van het personeel ongewijzigd
• Bruto jaarwinst van de onderneming ongewijzigd
OBJECTEN
• Zijn er belangrijke nieuwe investeringen gedaan (computers, machines), gebouw
• Controleer of uw huidige verzekerde bedragen (bv opstal e.d.) nog juist zijn.
• Heeft u een deel van het pand onderverhuurd of staat het pand leeg
• Vinden er wijzigingen plaats waar uw goederen worden opgeslagen
• Heeft u veranderingen aangebracht in de preventie van bezittingen/panden
• Motorrijtuigen van bedrijf naar particulier ivm in of ex de btw verzekeren
• Worden er privé auto’s zakelijk gebruikt
BEDRIJFSACTIVITEITEN
• Worden er nieuwe activiteiten ontplooid
• Gaat u voor het eerst activiteiten in het buitenland ontplooien of naar nieuwe
landen
• Heeft u belangrijke nieuwe leveranciers gekregen
• Gaat u nieuwe formele samenwerkingen aan (fusies, participaties)
PERSONEEL EN EIGEN INKOMEN
• Zijn er medewerkers in of uit dienst getreden
• Is de verzekerde som voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog in
overeenstemming met uw inkomen (maximaal 80% inkomen verzekerd)?
BIJZONDERE ZAKEN
• Verwacht u bijzondere gebeurtenissen zoals deelname aan beurzen, introductie
nieuwe diensten of producten?
ANDERS
Er is wat anders gewijzigd, namelijk: __________________________________________
Er is niets gewijzigd, maar ik wil wel mijn verzekeringen aanpassen, namelijk:__________
LET OP: Is er niets gewijzigd: stuur dan een email naar theo@schaay.eu met de tekst:
“Er is niet gewijzigd. Mijn verzekeringen lopen naar wens.”
Is er wel wat gewijzigd: Stuur dan een email naar theo@schaay.eu waarin u de
wijzigingen benoemd. U hoeft deze brief niet uit te printen.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit overzicht? Of wenst u een actueel
polisoverzicht te ontvangen? Neem dan contact met ons op.

