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Offerteformulier VKG Bouw Polis 

1. Adviseur
1.1 Bedrijfsnaam ___________________________________________________ 
1.2 TP-nummer VKG ___________________________________________________ 
1.3 Voornaam ___________________________________________________ 
1.4 Achternaam ___________________________________________________ 
1.5 Telefoonnummer ___________________________________________________ 
1.6 E-mailadres ___________________________________________________ 

2. Algemeen (verzekeringnemer)
2.1 Bedrijfsnaam ___________________________________________________ 
2.2 KvK-nummer ___________________________________________________ 
2.3 Vestigingsadres ___________________________________________________ 
2.4 Postcode en plaats ________________________ ________________________ 
2.5 Postadres ___________________________________________________ 
2.6 Postcode en plaats ________________________ ________________________ 
2.7 Telefoonnummer ___________________________________________________ 
2.8 Website ___________________________________________________ 

3. Contactpersoon (verzekeringnemer)
3.1 Voornaam ___________________________________________________ 
3.2 Achternaam ___________________________________________________ 
3.3 Geslacht  Man  Vrouw 
3.4 Telefoonnummer _________________________________ 
3.5 E-mailadres ___________________________________________________ 

4. Omzet en opbouw
Constructie All Risk (Rubriek 1 A/B/C) 
4.1 Totale bouwomzet (alle te verzekeren bedrijven)? € _____________________,- 
4.2 Hoeveel was door opdrachtgever zelf verzekerd? € _____________________,- 
4.3 Verwachte bouwomzet komend jaar? € _____________________,- 
4.4 Specificatie naar werkzaamheden 
▪ Nieuwbouw huizen, appartementen, kantoren en winkels tot 40 meter boven maaiveld. ________ % 
▪ Vernieuwbouw, onderhoud- en renovatiewerk van huizen, appartementen, kantoren en 

winkels tot 40 meter boven maaiveld.
________ % 

▪ Utiliteitsbouw inclusief onderhoud- en renovatiewerk tot 40 meter boven maaiveld. ________ % 
▪ Weg- en waterwerken exclusief huisaansluitingen voor riool. ________ %   

Totaal 100      % 

4.5 Maximale aanneemsom/opdracht per werk? € _____________________,- 
4.6 Maximale bouwtijd per werk? 

_________ 
Maanden 
Weken 
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Aansprakelijkheid (Rubriek 2 A/B) 
4.7 Totale omzet (alle verzekerde bedrijven)? € _____________________,- 
4.8 Verwachte omzet komend jaar? € _____________________,- 

5. Organisatie
5.1 Hoedanigheid _____________________________________________ 
5.2 Dienen neven- en/of
dochterondernemingen meeverzekerd te
worden? (Zo ja, eventueel een 
organogram toevoegen in de bijlage)

 Ja 
 Nee 

• Zo ja, welke? _____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

5.3 Verricht uw relatie werkzaamheden in 
buitenland? 

 Ja 
 Nee 

• Zo ja, in welke landen? _____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

5.4 Totaal aantal medewerkers? 
• Aantal medewerkers _____________________________________________ 
• Hoeveel is daarvan UTA-medewerker? _____________________________________________ 
5.5 Werkt uw relatie met onderaannemers?  Ja 

 Nee 
5.6 Maakt uw relatie gebruik van 
onderaannemers-overeenkomsten gebruikt? 
(Zo ja, graag een kopie overeenkomst 
meesturen in de bijlage) 

 Ja 
 Nee 

5.7 Worden werkzaamheden verricht die niet 
tot de B-en U- sector behoren? 

 Ja 
 Nee 

• Zo ja, welke werkzaamheden? _____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

• Voor welk percentage van bouwomzet? ___________________________________% 
5.8 Worden onderstaande werkzaamheden zelf of door derden uitgevoerd? 
• Heiwerken  Zelf  Derden  Zelf en derden 
• Bemalen  Zelf  Derden  Zelf en derden 
• Slopen  Zelf  Derden  Zelf en derden 
5.9 Heeft uw relatie eigen in/verkoop
voorwaarden? (Zo ja, graag een kopie 
overeenkomst meesturen in de bijlage)

 Ja 
 Nee 
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6. Contract informatie
6.1 Aanvraagdatum ___________ 
6.2 Welke ingangsdatum wenst u? ___________ 
6.3 Premiebetalingstermijn  Maand 

 Kwartaal 
 Halfjaar 
 Jaar 

Opbouw verzekerde bedragen 

Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 Maatwerk 
Omzet  tot € 1.000.000 € 2.500.000 € 5.000.000 € 7.500.000 € 10.000.000 € ________ 

Rubriek  
• Het werk € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 2.500.000 € 5.000.000 € ________ 
• Aannemersmaterieel € 10.000 € 25.000 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € ________ 
• Eigendommen

opdrachtgever € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.500.000 € ________ 
• Algemene

aansprakelijkheid € 1.250.000 € 1.250.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 5.000.000 € ________ 
• Ontwerpaansprakelijkheid € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € ________ 

Eigen risico 
▪ Rubriek 1A / B / C / 2A € 750 € 1.000 € 1.500 € 2.500 € 5.000 € ________ 
▪ Rubriek 2B € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € ________ 

Uw keuze Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

In de VKG Bouw Polis is standaard ontwerpaansprakelijk meeverzekerd tot € 100.000,-. Indien u een hoger verzekerd bedrag 
wenst, is dit maatwerk en verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Indien u geen dekking wilt voor 
ontwerpaansprakelijkheid, kunt u dat hieronder aangeven.  

Welke rubrieken wenst u te verzekeren?  
6.4 Rubriek 1 A/B/C – Constructie All Risks  Ja  Nee 
6.5 Rubriek 2 A – Algemene aansprakelijkheid  Ja  Nee 
6.6 Rubriek 2 B – Ontwerp aansprakelijkheid  Ja  Nee 
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7. Schadeverleden
Hieronder betaalde en nog openstaande schaden, voor aftrek van toepassing zijnde eigen risico, over de 
afgelopen 3 jr. (CAR) of 5 jr. (AVB/ONTWERP) aangeven. Eventueel op een aparte bijlage verstrekken.

Schadedatum CAR/AVB/ONTW Omschrijving Schadebedrag 

1. ___________ 
 CAR 
 AVB 
 ONTW 

______________________________ € ___________,- 

2. __________ 
 CAR 
 AVB 
 ONTW 

______________________________ € ___________,- 

3. ___________ 
 CAR 
 AVB 
 ONTW 

______________________________ € ___________,- 

4. ___________ 
 CAR 
 AVB 
 ONTW 

______________________________ € ___________,- 

5. ___________ 
 CAR 
 AVB 
 ONTW 

______________________________ € ___________,- 
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