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Ja Nee

Beroep / bedrijf / activiteiten 

Nevenactiviteiten

Zijn er extra verzekerden? 

Hoofdvestiging Postcode  Plaats

 Huurder  Eigenaar

Vestigingsadressen van uw bedrijfsgebouwen/kantoren  Postcode  Plaats

1 

2 

3 

4 

Aantal medewerkers incl. eigenaren 

Jaaromzet excl. btw    €

Btw meeverzekeren?     Ja  Nee

2. Verzekeringsdetails

€

€

Verzekerde som van het werk 

Verzekerde som van 
bestaande  eigendommen 
opdrachtgever

Verzekerde som van hulpmateriaal   €

Verzekerde som van eigendommen €
directie/ personeel

€

Ja Nee

Verzekerde som van transport

Bouwtermijn in maanden (per werk) 

Onderhoudstermijn meeverzekeren? 

Zo ja, aantal maanden (per werk) 

Uitgave september 2019

Checklist doorlopende CAR-verzekering

Dit is een checklist voor een CAR-verzekering. Vul de checklist zo volledig mogelijk in, zodat u 
na uw gesprek met de klant de aanvraag via onze aanvraagstraat op adviseur.nn.nl kunt 
invoeren. We nemen uw aanvraag dan in behandeling. Tip: gebruik onze akkoordverklaring 
voor een akkoord op de voorgeschiedenis en een handtekening van de klant.

1. Bedrijfsgegevens

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

lijn

euro €

datum (DDMMJJJJ)

Datum – – (DD-MM-JJJJ)

postcode

check 1

check 2

wel/niet Nee Ja

wel/niet nee ja



Ja Nee 

Ja Nee 

Vinden er ook bouw- of   
montagewerkzaamheden in het  
eigen bedrijf plaats?

Zo ja, wilt u deze werkzaamheden 
meeverzekeren?

De onderhanden zijnde werken  
per ingangsdatum verzekeren?

Zo ja, vul dan de onderstaande gegevens in.

Omschrijving van het werk 

Bouwlocatie 

Aanneemsom    €

Reeds gefactureerd    €

(DDMMJJJJ)

(DDMMJJJJ)

Maand Kwartaal  Half jaar Jaar

€ 125,-  € 250,-   € 500,- € 1.000,-

Ingangsdatum 

Contractvervaldatum 

Betalingstermijn 

Eig risicen o

Overige opmerkingen 

3. Aanvraaggegevens

KvK-nummer 

Rechtsvorm

Naam en voorletter(s) Man Vrouw

Geboortedatum  (DDMMJJJJ)

Bedrijfsnaam 

Handelsnaam 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Postadres 

Namen en voorletter(s) bestuurders/directie Geslacht Postcode  Huisnr.  Geboortedata (DDMMJJJJ)

1 Man Vrouw 

2 Man Vrouw 

3 Man Vrouw 

(Bedrijfs)namen eventuele extra verzekerden KvK-nummer Postcode  Huisnr.

1 

2 

3 

Is deze verzekering momenteel elders ondergebracht?  Ja Nee

Zo ja, vul dan de onderstaande gegevens in.

Maatschappij  

Polisnummer  

Afloopdatum  (DDMMJJJJ)
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€ 2.500,- € 5.000,- Anders, namelijk €

Ja Nee 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

lijn

euro €

datum (DDMMJJJJ)

Datum – – (DD-MM-JJJJ)

postcode

check 1

check 2

wel/niet Nee Ja

wel/niet nee ja
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In welke sector(en) is uw bedrijf  Burgerlijke- en Grondwerk Waterbouw Wegenbouw 
werkzaam (meerdere antwoorden  Utiliteitsbouw 
mogelijk)? Anders, namelijk 

Welke van de volgende activiteiten  Betonrenovatie / vloerstorten 
maken deel uit van uw werkzaam-    Bron- / deepwellbemaling / baggerwerkzaamheden 
heden (meerdere antwoorden  Bruggen- / tunnel- / viaductenbouw 
mogelijk)? Dakbedekkingswerkzaamheden 

Gebruik van bodemraketten 
Heiwerken / funderingstechniek 
Kabelwerkzaamheden 
Sloopwerkzaamheden sec 
Werkzaamheden die verband houden met meet- en  
regelapparatuur, productieprocessen en klimaatbeheersingsapparatuur 
Geen van deze activiteiten

Bent u gespecialiseerd in één of   
meer van deze activiteiten of heeft  
u een ander specialisme? 

Ja Nee 

 % 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

 % 

Ja, voor  % Nee 

Maakt uw bedrijf gebruik van 
onderaannemers?

Welk percentage van de jaaromzet  
wordt door uw onderaannemers  
gerealiseerd?

Maakt levering van materialen deel 
uit van de jaaromzet?

Zo nee, wilt u dekking voor de te  
verwerken materialen?

Verricht u of iemand namens u  
werkzaamheden in België en/of  
Duitsland?

Zo ja, wilt u dekking voor deze  
werkzaamheden?

Welk deel van uw omzet wordt in 
het buitenland gerealiseerd?

Levert en factureert u zelf  
bouwcomponenten? 

Heeft u alle gegevens met de klant genoteerd? Vul dan nu de akkoordverklaring in voor een 
akkoord op de voorgeschiedenis en een handtekening van de klant. Daarna kunt u de aanvraag 
via onze aanvraagstraat op adviseur.nn.nl invoeren. We nemen uw aanvraag dan in behandeling. 




