VOORSTEL FORMULIER
ALLE BOUWPLAATS RISICO’S
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MAKELAAR

VERZEKERINGSNEMER
Naam en voornaam of firmanaam: …………………………………………………………………………………….…..
Rechtsvorm:  NV

 BVBA

 VZW

 EVBA

 Andere: ……………………………….……

Straat: …………………………………………………………………………….

Nr.: …………......... Bus: ……...…..

Postnr.: ……………………………...

Gemeente: ………………………….

Land: ………………………..……....

Telefoon: ……………………………

Fax: ………………………………….

Taal:

 N

 F

Nr. financiële rekening: …………………………………………………………

BTW-plichtig:

 J

N

BTW-nr.: ………………………………………………………………………….

Nationaal nr.: ………………...….….

Beroep of bedrijfstak: …………………………………………………………...

NACE-code: ……………….…..…...

Handelsregisternr.: ……………………………………………………………...

E-mail: …………………….……..….

Contactpersoon: ………………………………………………………………...

Website: ………………..………..….

Functie: …………………………………………………………………………..

Geboortedatum: ……………………

VERZEKERDEN
Aannemer: ………………………………………………………………………..............................................................
Bouwheer: ………………………………………………………………………..............................................................
Architect: ……..…………………………………………………………………..............................................................
Studiebureau: ……..……………………………………………………………..............................................................
Veiligheidscoördinatoren: …..…………………………………………………..............................................................

LIGGING VAN HET RISICO
Straat: …………………………………………………………………………….

Nr.: …………..................................

Postnr.: ……………………………...

Land: ……………………...……......

Gemeente: ………………………….

Korte omschrijving van het bouwwerk: …....................................…….………………………………………………...
Voor kunstwerken:

Overspanning: ................................

Hoogte: ..........................................

Voor rioleringswerken:

Diepte: ............................................

Diameter van de buizen: ................
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Het gaat om:

een nieuwe constructie
verbouwingswerken

Zijn er afbraakwerken voor de bouw?
Het gebouw is:
losstaand
aanpalend
Zo ja, aan 1 of 2 zijden?
.................

 J
 J

 N
 N

 J
 J
 J

 N
 N
 N

TE VERZEKEREN GOEDEREN, WAARBORGEN EN WAARDEN
Goederen die het voorwerp uitmaken van de aanneming met inbegrip van de honoraria van de
architecten, ingenieursraadgevers, studiebureaus en taksen.
Bouwwerken:
 Ruwbouw:

Waarde:

...…….....………………..…...…… €

 Afwerking:

globaal:

 J

 N

elektriciteit:
plafonnering:
bekleding:
glaswerk:
ijzerwerk:
schilderwerk:
diversen:















Waarde:

..................................……………. €

sanitaire installaties:
verwarming:
lift:

 J
 J
 J

Waarde:

..........………………………........... €

Totale waarde van de te
verzekeren bouwwerken:

………………………..…........…… €

 Uitrusting:

 J

Voorlopige bouwwerken:
Waarde:
Bestaand goed:

J
J
J
J
J
J

N
N
N
N
N
N

 N
 N
 N

 N

……………………………………... €
 J

 N

Zo ja, beschrijving: …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Te verzekeren waarde in eerste risico: …………………………………..... €
Andere verzekerbare goederen:

……………………………………... €

TECHNISCHE GEGEVENS
Gegevens i.v.m. de ondergrond:
Aard en toestand: ....................................................................................................................................................
.............................…..…………………………………………………………................................................................
Grondonderzoek uitgevoerd door: …..………………………………………...............................................................
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Funderingen:
Type (bijv. heipalen, boorpalen,
zolen):
Diepte:

…..…………………......................................................................................
………………….............................................................……………………..

Zijn er ondermetselwerken onder de funderingen van de aanpalende
gebouwen?:

 J

 N

Uitgravingen:
Aantal ondergrondse verdiepingen:

…..………………….........................…..…………………..............................

Peil van de diepste uitgraving:

........................................................ …..………………….............................

Hoogte van het grondwaterpeil:

…..………………….........................…..…………………..............................

Moet het grondwater worden verlaagd?

 J

 N

Zo ja, welke grondwaterverlagingsmethode wordt er toegepast? ...........................................................................
 J

Wordt de sleuf / bouwput beschoeid?

 N

Zo ja, met welke beschoeiing?

……………………………………………………………….…………………….

Aantal bovengrondse niveaus:

……………………………………………………………….…………………….

Bouwwijze (bijv. traditioneel, prefab): ...……………………………………...............................................................
Welke zijn de voornaamste materialen die worden gebruikt voor de ruwbouw? .....................................................
………………………………………………………………………....……………………………………………………….
Wat is de maximale overspanning tussen 2 steunen? ………………………............................................................
Speciale technieken (bijv. verwarming, klimaatregeling, lift), welke? …..................................................................
…………………………………………………………………………………............................................................…..
Is er een controleorganisme (SECO, Vinçotte,...)?
AANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING

 J

 N

Moet deze dekking voorzien zijn?

 J

 N

Welke bedragen moeten worden gedekt per ongeval voor de stoffelijke
en lichamelijke schade vermengd m.b.t. artikel 1382-86 BW?

…………..…………………………. €

Welke van de verzekerden zijn reeds gewaarborgd voor BA-Uitbating, voor welke bedragen en door welke
maatschappij?
Verzekerde

Bedrag

Maatschappij

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moet Art. 544 van het Burgerlijk Wetboek mee verzekerd worden?

 J

Voor welk bedrag?

..................................................... €
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 N

Zo ja, werden de gevolgen van deze aansprakelijkheid contractueel
overgedragen op de aannemer?

 J

 N

Gedetailleerde omschrijving (via foto’s) van de naburige of aanpalende gebouwen (algemene staat en
ouderdom)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Opgelet: een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de naburige goederen vóór aanvang van de werken is
verplicht.
Bijgevoegde documenten:

 Plannen
 Meetstaat
 Kopie van het artikel over de verzekeringen van het lastenkohier

AANVANG EN DUUR
Aanvang van de werken: ……………………………………………………………………………………………………
Duur van de bouwwerken: ………………………………….………………………………………………………………
Duur van de proefperiode: …………………………………………………………………………………………….……
Vermoedelijke datum van oplevering: …………………………………………………………………………..…………
Is er een onderhoudsperiode voorzien in het lastenboek?

 J

 N  J

Zo ja, moet deze worden verzekerd?
Voor welke duur?

 J
 N
 12 maanden

 N

 24 maanden

VERKLARINGEN
Wet op het verzekeringscontract
De ondertekening van dit voorstel verbindt noch de voorsteller, noch de verzekeraar en brengt geen dekking mee.
Schueremans V.M.
De verzekerde stemt er bij deze mee in dat de verzekeraars het Schueremans persoonsgegevens meedeelt die relevant zijn
in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico’s en van het beheer van de contracten en desbetreffende
schadegevallen.
Waarschuwing
Iedere oplichting of poging tot oplichting van Schueremans V.M. of haar verzekeraars brengt niet alleen de opzegging van de
polis mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.

Gedaan te .....................................,

Op ..................................................

De verzekeringsnemer,

De makelaar,
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