
  
 

 

AANVRAAGFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET EHBO 
 

 

U kunt dit aanvraagformulier versturen via e-mail naar  vrijetijd.nonprofit@aon.nl   Voor meer informatie over onze 
verzekeringen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Aon, tel: 088 810 81 83 
 
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 

Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. 

Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk 

beantwoorden. De vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen en het strafrechtelijk 

verleden gelden ook voor de bestuurders van de instelling. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft 

voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u heeft gehandeld met 

opzet tot misleiden van de verzekeraar of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering niet 

zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen. 

 

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de 

verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet 

te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het 

aanvraagformulier. 

 

1.  Algemene gegevens 
 

 Afdeling :  .......................................................................................................  

 

 Afdelingsnummer :  .......................................................................................................  

 
Correspondentie adres :  .......................................................................................................  
 
Postcode :  ......................... Plaats  ..................................................................  
 
IBAN :  .......................................................................................................  
 
Contactpersoon : ………………………………………….  M  V  Vul ik niet in 
 
Voorletter(s) :  .......................................................................................................  
 
Telefoon :  .......................................................................................................  
 
E-mailadres :  .......................................................................................................  
 
KvK-nr. (indien van toepassing) :  .......................................................................................................  
 
Is de vereniging lid van een bond? :  Ja  Nee 
 
Zo ja, welke bond? :  De Nationale Bond voor EHBO 
 
     KNV EHBO     

 
 

 

2. Ongevallenverzekering t.b.v. BHV-ers 
 
Aantal BHV-ers :  .......................................................................................................  
 

 
De ongevallen- aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de leden kan afzonderlijk worden gesloten. Wij 
raden u echter aan om tevens een aansprakelijkheidsverzekering voor uw instelling/vereniging mee te 
verzekeren. Deze verzekering kan uitsluitend worden aangegaan in combinatie met de ongevallen- 
aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de leden.  
 

mailto:vrijetijd.nonprofit@aon.nl
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3.  Ongevallen- aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de leden  
 

 Aantal leden :  .......................................................................................................  
 

 

 

 

4. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en instellingen  
 

Verricht uw instelling werkzaamheden 

bij derden? :  Nee  Ja, welke?  ............................................................  

    

Verhandelt of levert uw instelling 

producten aan derden? :  Nee  Ja, welke?  ............................................................  

   

Worden door uw instellingen panden  

verhuurd? :  Nee  Ja, aan wie en waarvoor?  ....................................   

 

   .......................................................................................................  

 

   .......................................................................................................  

 

Herbouwwaarde van het verhuurde pand :  EUR  ..............................................................................................  

 

Is er een omstandigheid bekend, die  

redelijkerwijs tot een aanspraak jegens  

u of de instelling zou kunnen leiden? :  Nee  Ja, dan graag bijzonderheden vermelden  

    (zonodig op een apart vel)  

 

   .......................................................................................................  

 

   .......................................................................................................  

 

   .......................................................................................................  

 

 

5. Gebouwen-, Huurdersbelang- en Inventarisverzekering  
 

 Indien u meer locaties wilt verzekeren verzoeken wij u deze op een aparte bijlage te vermelden. 
  
 Risicoadres :  .......................................................................................................  
  

Postcode :  .........................Plaats  ...................................................................  
 

Bouwaard  :  Steen met harde dakbedekking (pannen/mastiek) 

 
   Anders, nl.  ................................................................................   
 
Bestemming :  .......................................................................................................  
 
Herbouwwaarde van het pand : EUR  ..............................................................................................  
 
Verbouwingskosten huurpand : EUR  ..............................................................................................  
 
Nieuwwaarde van de inventaris*) : EUR  ..............................................................................................  
 
*) Let erop dat wanneer u tevens de computerverzekering afsluit het verzekerd bedrag voor de inventaris 

exclusief de waarde aan computerapparatuur moet zijn. 

 

Wilt u het glas meeverzekeren? :  Ja  Nee 
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Is er een taxatierapport van het  

gebouw aanwezig? :  Nee  Ja, kopie meezenden 

 

Wat is de datum van de taxatie? :  .......................................................................................................  

 

 

Is er een taxatierapport van de 

inventaris aanwezig? :  Nee  Ja, kopie meezenden 

 

Wat is de datum van de taxatie? :  .......................................................................................................  

 

 

Vindt opslag van goederen elders plaats? :  Nee  Ja, hieronder adres vermelden 

 

   .......................................................................................................  

 

   .......................................................................................................  

 

   .......................................................................................................  

 

 

Ten aanzien van inbraak- en brandbeveiliging dienen de beveiligingscertificaten van alle locaties te 

worden bijgevoegd. 

 

 

Is de locatie volgens Borgnormen  

beveiligd tegen inbraak? :  Nee  Ja, kopie beveiligingscertificaat meezenden 

 

Soort alarm, indien de locatie  

tegen inbraak is beveiligd zonder  

Borgnormen :  Optisch  Akoestisch  Stil  Anders  ..........................  

 

Is er een onderhoudscontract van kracht? :  Nee  Ja, kopie contract meezenden 

 

Is er een kantine/bar/restaurant/keuken 

aanwezig? :  Nee  Ja  

 

Welke brandpreventie maatregelen zijn  

er getroffen? :  .......................................................................................................  

 

Zijn er rookmelders aanwezig? :  Nee  Ja, aantal  ..............................................................  

  

Is er een sprinklerinstallatie? :  Nee  Ja, certificaat meezenden. 

 

Is er handblusapparatuur? :  Nee  Ja, aantal en soort  ................................................  

 

Zijn er overige maatregelen genomen? :  Nee  Ja, welke  ..............................................................  

 

Automatische doormelding brandweer?  :  Nee  Ja 

 

 

6. Computerverzekering  
 

Onder computerapparatuur wordt verstaan: pc’s, servers, mainframes, laptops en de daarbij behorende 

randapparatuur. Randapparatuur is apparatuur welke bedoeld is om vast verbonden te zijn met de computer 

en waarmee deze computer datagegevens ontvangt dan wel deze gegevens weer via de randapparatuur 

weergeeft. Elektronische agenda’s, beamers, digitale fotocamera’s e.d. kunnen derhalve niet onder deze 
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rubriek verzekerd worden, maar onder de inventarisverzekering. Software is niet op de computerverwerking 

meeverzekerd en dient derhalve  niet in het verzekerd bedrag te worden opgenomen. 

 
 Adres waar de apparatuur zich bevindt :  .......................................................................................................  

 

    .......................................................................................................  

  

 Bouwaard van het pand waarin de  

 apparatuur zich bevindt :  .......................................................................................................  

 

Te verzekeren bedrag : EUR  ..............................................................................................  

 

 Is bovengenoemde locatie beveiligd  

conform de Borgnormen? :  Nee  Ja, beveiligingscertificaat meezenden  

 

Is er een onderhoudscontract van kracht? :  Nee  Ja, kopie contract meezenden 

 

Wilt u voor laptop(s) het transportrisico*   

meeverzekeren?  :  Nee  Ja, aantal  ..............................................................  

 

*)  De premie hiervoor bedraagt EUR 11,35 per laptop. 

 

 

7.  Extra kostenverzekering 

  

 Te verzekeren bedrag : EUR  ..............................................................................................  

 

 

8. Reconstructiekostenverzekering 
  

 Te verzekeren bedrag : EUR  ..............................................................................................  

 

 

9.  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
 

 Beheert uw instelling een woningbouwcorporatie, een ziekenhuis,  

een pensioenfonds, een zwembad, biochemisch gerelateerde activiteiten  

of een administratiekantoor voor aandelen?  :  Ja  Nee 

 

Is de instelling vennootschapsbelastingplichtig? :  Ja  Nee 

 

Is in het verleden tegen de instelling, één van de bestuurders of toezichthouders  

enige aanspraak tot schadevergoeding ingesteld? :  Ja  Nee 

 

Is één van de bestuurders of een van de toezichthouders thans op de hoogte van  

gerechtelijke stappen, fouten of omstandigheden welke zouden kunnen leiden tot  

een aanspraak onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? :  Ja  Nee 

 

Is de instelling, één van de bestuurders of toezichthouders thans  

betrokken in een proces, of verwacht men daarin op korte termijn te geraken?  :  Ja  Nee 

 

Is de instelling minder dan twee jaar actief? :  Ja  Nee 

 

Is de instelling zonder rechtspersoonlijkheid? :  Ja  Nee 

 

Is de instelling beperkt rechtsbevoegd? :  Ja  Nee 

 

Heeft de instelling een negatief eigen vermogen? :  Ja  Nee 

 

Is gedurende de afgelopen 5 jaar gedurende 3 of meer jaar verlies geleden? :  Ja  Nee 
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Heeft een andere instantie of persoon dan de externe accountant, de kascommissie  

of administratiekantoor de laatste 3 jaar de jaarrekening gecontroleerd? :  Ja  Nee 

 

Heeft de externe accountant, de kascommissie of administratiekantoor ooit  

geweigerd de jaarrekening goed te keuren? :  Ja  Nee 

 

 

Wat is het balanstotaal van de instelling?  : EUR  ..................  

 

Indien u één van de voorgaande vragen met ja heeft beantwoord komt de instelling niet in aanmerking 

voor deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Indien u het formulier evenwel retourneert bieden wij u 

een op maat gemaakte offerte aan. 

 
 Premie (selecteer op basis van het balanstotaal en het verzekerd bedrag) 
 
 
 Verzekerd bedrag  EUR 250.000,- EUR 500.000,- EUR 1000.000,- 
 

Balanstotaal 
Tot EUR      500.000,- :  EUR 160,24  EUR 216,34  EUR 315,67 
Tot EUR   1.000.000,- :   EUR 168,66  EUR 236,14  EUR 326,35 

Tot EUR   2.000.000,- :  EUR 185,54  EUR 244,56  EUR 337,34 

Tot EUR   3.000.000,- :  EUR 236,14  EUR 312,04  EUR 413,24 

Tot EUR   5.000.000,- :  EUR 216,44  EUR 337,34  EUR 463,84 

Tot EUR 10.000.000,- :  EUR 345,76  EUR 438,54  EUR 590,34 

 

 

 Verzekerd bedrag  EUR 1.200.000,- EUR 1.500.000,-  
 

Balanstotaal 
Tot EUR      500.000,- : niet niet  
Tot EUR   1.000.000,- :  niet niet  

Tot EUR   2.000.000,- :  EUR 354,20  EUR 387,94  

Tot EUR   3.000.000,- :  EUR 446,96  EUR 506,00  

Tot EUR   5.000.000,- :  EUR 497,56  EUR 556,60  

Tot EUR 10.000.000,- :  EUR 624,06  EUR 666,24  

  
 

 

10. Transport/Verblijfsverzekering 
 
 Omschrijving voorwerp*  Aantal Aanschafwaarde 

 

  ............................................................................................ :  .................................  EUR  ........................  

 

  ............................................................................................ :  .................................  EUR  ........................  

 

  ............................................................................................ :  .................................  EUR  ........................  

 

  ............................................................................................ :  .................................  EUR  ........................  

 

  ............................................................................................ :  .................................  EUR  ........................  

     

*)  Eventueel serienummer vermelden.   Totaal: EUR  ........................  
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11. Rechtsbijstandverzekering 
  
 Dekking 

  
 Basisdekking :  Ja (de premie bedraagt EUR 98,89 plus EUR 0,66 per lid) 
 (Deze rubriek is verplicht) 
  

 Wilt u de aanvullende dekking voor  

 bestuursleden en werknemers afsluiten? :  Nee  Ja (de premie bedraagt EUR 13,11) 
 
 Wilt u bijstand als werkgever  
 meeverzekeren? :  Nee  Ja (de premie bedraagt EUR 19,56) 
 
 Wilt u de aanvullende dekking voor de  
 leden en vrijwilligers meeverzekeren? :  Nee  Ja (de premie bedraagt EUR 0,1956 per lid) 
 

 

 

 

12.  Ingangsdatum 
 

Op welke datum wenst u de verzekering(en)/wijziging(en) in te laten gaan? 
 

 Ongevallenverzekering t.b.v. BHV-ers* : .......-.......-.......  
  

 Ongevallen- aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de leden** :  .......-.......-.......  
  

 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering*** : .......-.......-....... No claim verklaring invullen 
   
*)  De jaarpremie is EUR 0,25 per lid, met een minimum van EUR 22,- 
 
**) De jaarpremie is EUR 0,45 per lid, met een minimum van EUR 22,-. 
 
***) De jaarpremie is EUR 0,13 per lid, met een minimum van EUR 40,-. 
 

 Gebouwenverzekering : .......-.......-....... 
 

 Huurdersbelangverzekering : .......-.......-....... 
 

 Inventarisverzekering : .......-.......-....... 
 

 Computerverzekering : .......-.......-....... 
 

 Extra kostenverzekering : .......-.......-....... 
 

 Reconstructieverzekering : .......-.......-....... 
 

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering : .......-.......-....... No claim verklaring invullen 
 

 Transport/Verblijfsverzekering : .......-.......-....... 
 

 Rechtsbijstandverzekering : .......-.......-....... 
 
 

 
Alle verzekeringen lopen tot 1 april daaropvolgend, voor 12 maanden doorlopend. 
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 No claim verklaring 
 

Ondergetekende, de bestuurder of de toezichthouder, verklaart door middel van ondertekening van deze 

tekst, dat geen omstandigheden bekend zijn welke tot een aanspraak van de gevraagde 

aansprakelijkheidsverzekering(en) zouden kunnen leiden (bestuurder of toezichthouder moet tekenen). 

 

Naam van de vereniging :  .......................................................................................................  

 
Adres :  .......................................................................................................  
 
Postcode :  .........................Plaats  ...................................................................  
 
Contactpersoon : ………………………………………….  M  V  Vul ik niet in 
 
Functie :  .......................................................................................................  
 
Dagtekening :  .......................................................................................................  
 

 
      ...........................................................  (handtekening) 

 
 

 
   Overzicht schadeverloop 
 
   Hebben zich de afgelopen drie jaar schaden boven de EUR 250,- voorgedaan?   Ja  Nee 
 
   Zo ja, wat voor schade?   ......................................................................................................................................  
 
    ................................................................................................................................................................................  
 
   Is de schade door een verzekeraar vergoed?    Ja  Nee 
 
   Zo nee, waarom niet?  ......................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Zijn er ooit  soortgelijke door u of door belanghebbende aangevraagde  
verzekeringen, door verzekeraar geweigerd of opgezegd dan wel tegen  
bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet?   Ja  Nee 
 
Zo ja, waarom en door welke maatschappij?    .......................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

 

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 in verband met: 

 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 economische delicten? 

 

Privacy 

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om 

informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact 
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met u op te nemen naar aanleiding van de offerte,  voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door 

ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.  Dit vragen wij ook van andere partijen met 

wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in 

onze Privacyverklaring. U vindt deze op www.aon.nl/privacyverklaring. 

 

Belangrijk: lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de 
mededelingsplicht, boven aan het aanvraagformulier. De ondergetekende verklaart dat de gegeven 
antwoorden juist en volledig zijn. 

 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door  ..................................................................... (naam) 

 

 
Te  ...............................................................................  Datum  .............................................................................  
 
 
 
 ................................................................   (handtekening) 
 
 
 
 
 

 
 

Machtiging voor automatische incasso   

 
 
IBAN   .........................................................................   
 
 
Ondergetekende, houder/houdster van bovengenoemde rekening, machtigt tot wederopzegging 
Aon Verzekeringen het verschuldigde voor de aangevraagde verzekering van deze rekening af te schrijven. 
 
 
Te  ...............................................................................  Datum  .............................................................................  
 
 
 
 ................................................................  (handtekening) 

 

 

http://www.aon.nl/privacyverklaring

