Uitgave april 2020

Checklist tijdelijke CAR-verzekering
Dit is een checklist voor een tijdelijke 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. Verzekeringsdetails
Wanneer beginnen de werkzaamheden
of per welke datum zijn de
werkzaamheden begonnen?

(DDMMJJJJ)

Ingangsdatum

(DDMMJJJJ)

Omschrijving van het werk
Hoe lang is de geschatte duur van
de bouw in maanden?

Is er contractueel een onderhoudstermijn
overeengekomen?

Ja

Nee

Zo ja, onderhoudstermijn meeverzekeren?

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, hoe lang is de onderhoudstermijn in
maanden?
Btw meeverzekeren?
Wat is de aanneemsom exclusief btw
van het werk?

€

Is de aanneemsom inclusief:
(meerdere antwoorden mogelijk)

Honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs
Kosten van toezicht en controle
Werken buiten bestek
Door de opdrachtgever zelf uit te voeren werkzaamheden
Door de opdrachtgever geleverde bouw-/ montagecomponenten
Geen van deze zaken

Verzekerde sommen
Aansprakelijkheid (secundaire dekking)

€ 500.000,-

€ 1.250.000,-

€ 2.500.000,-

Niet meeverzekeren

Bestaande eigendommen opdrachtgever

€ 50.000,Anders, namelijk

€ 125.000,-

€ 250.000,Niet meeverzekeren

€ 500.000,-

Hulpmateriaal

€ 5.000,-		
€ 100.000,Niet meeverzekeren

€ 10.000,-		
€ 250.000,-

€ 25.000,-		
Anders, namelijk

€ 50.000,-

Eigendommen directie / personeel

€ 2.500,-		
Niet meeverzekeren

€ 5.000,-			

Anders, namelijk

Transport

€ 10.000,Niet meeverzekeren

€ 25.000,-		

€ 50.000,-		

€ 100.000,-

Eigen risico

€ 500,-			
Anders, namelijk €

€ 1.000,-			

€ 2.500,-			

€ 5.000,-

Wilt u bedrijfsschade meeverzekeren?

Ja

Zo ja, hoe groot is het verzekerd belang?

Nee

€

3622-40.2204

Uitkeringstermijn in weken

Overige opmerkingen die van belang zijn
voor de beoordeling van de aanvraag
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2. Aanvraaggegevens
KvK-nummer						
Rechtsvorm
Man

Naam en voorletter(s)						
Geboortedatum 						

Vrouw

(DDMMJJJJ)

Bedrijfsnaam						
Handelsnaam						
Telefoonnummer						
E-mailadres
Postadres								

Namen en voorletter(s) bestuurders/directie

Geslacht			

Postcode

1

Man

Vrouw

2

Man

Vrouw

3

Man

Vrouw

(Bedrijfs)namen eventuele extra verzekerden KvK-nummer				

Huisnr. 			

Postcode 				

Geboortedata (DDMMJJJJ)

Huisnr.

1
2
3

Waar wordt het werk gerealiseerd?			
Aard van gebouw/bouwwerk				

Steen/hard

Metaal/hard

Worden er sloopwerkzaamheden verricht 		
aan dragende constructies?

Ja

Nee

Is hiervoor door een gekwalificeerd 			
constructeur een schriftelijk sloopadvies
opgesteld dat gericht is op het voorkomen
van schade aan te behouden zaken?

Ja

Nee

Vindt er bemaling plaats? 				

Ja

Nee

Zo ja, is hiervoor door een geotechnisch 		
adviseur een schriftelijk bemalingsadvies
opgesteld waaruit blijkt dat de omgeving de
benodigde grondwaterstandverlaging kan
doorstaan met een verwaarloosbare kans
op schade?

Ja

Nee

Wordt er binnen vijf meter langs een 		
bestaande fundering gegraven tot dieper
dan die bestaande fundering?

Ja

Nee

Zo ja, is hiervoor door een geotechnisch 		
adviseur een schriftelijk uitvoeringsplan
opgesteld waaruit blijkt dat deze fundering de
ontgraving kan verdragen met een
verwaarloosbare kans op schade?

Ja

Nee

Is er sprake van de bouw van een kelder 		
of zwembad?

Ja

Nee

Anders, namelijk

Zo ja, welke dragende constructies worden 		
gesloopt?
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Ja

Nee

Ja

Nee

			

Ja

Geboord

Van anderen

Beide

Gedeeltelijk

Nee

Gedeeltelijk

Nee

Nee

Van opdrachtgever

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja			
Ja

Gedrukt

Nee

€
Ja			

Ja

Nee

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.
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