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MAKELAAR 
 
Naam: …………………………………………………………………………… 

 
Nr.: ………………………………….. 

 
Gemeente: …………………………. 

 
CDV-nr.: ……………………………. 

 
Referte: ………………………..….... 

 
Telefoon: …………………………… 

 
E-mail: …………………………………………………………………………… 

 
 
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: ………………..………..…. 

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

 
Nr.: …………...... Bus: ..…….….…. 

 
Postnr.: ……………………………... 

 
Gemeente: …………………………. 

 
Land: ……………………..…..…...... 

 
Beschrijving van het risico: ……………………………………………………………………………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Is het materiaal in leasing? 

 
 

 
�  J        �  N 

Zo ja:  
 
Naam van de firma: …………………………………………………………….. 

 
Contract nr.: ………………………... 

 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Aard van het materiaal:  �  Mobiel        �  Vast 
 
Plaatsingsvoorwaarden van het vaste materiaal: 

 
�  In een gebouw 
�  In open lucht 

 
Voor het materiaal geplaatst in een gebouw: 
 
Aard van de structuur van het gebouw: 

 
�  Beton       �  Staal       �  Hout 

 
Is het gebouw in de winter verwarmd? 

 
�  J        �  N 

 
Blootgesteld aan vorst? 

 
�  J        �  N 

 
Is er overstromingsgevaar? 

  
�  J        �  N 

 
Zo ja, specificeer: 

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

 
Gevaarlijke omgeving? 

  
�  J        �  N 

Zo ja, van welke aard? 
 
�  Warmte �  Chemisch �  Erosie �  Ontploffing �  Corrosie �  Blootstelling aan brand 
 
�  Storm �  Trillingen �  Diefstal �  Vandalisme �  Andere: ……………………………………… 
 
Geef uitleg over de aard van de 
gevaren: 

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

 
Zijn er middelen om deze gevaren 
in te dijken?  Zo ja, welke? 

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

 
Lijst van het materiaal te voegen bij deze aanvraag   
Deze lijst bevat de volgende gegevens: nummer per item, aard, toebehoren, het merk , type of model, 
serienummer, bouwjaar en nieuwvervangingswaarde. De aankoopfactuur kan bijgevoegd worden indien het 
niet gaat om tweedehands materiaal. 
Voor vaste machines: het vermogen (kW/kVA) en de rotatiesnelheid (t/min). 
Voor kranen en andere hef- en hijswerktuigen: het vermogen en andere belangrijke kenmerken. 
 
Is er een onderhoudscontract? 

 
�  J        �  N 

Zo ja:  
 
Naam van de firma: …………………………………………………………….. 

 
Contract nr.: ………………………... 

 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

TE VERZEKEREN WAARBORGEN EN KAPITALEN 
 
Basis waarborgen (Art.1 van de A.V. MB 1995) 

 
�  J        �  N 

 
Aanvullende facultatieve waarborgen (Art.2 van de A.V. MB 1995) 
Gelieve de gevraagde waarborgen aan te stippen: 

 

 
Schade aan ketels/stoomapparaten ingevolge eigen gebrek: 

 
�  J        �  N 

 
Schade aan voetstukken en funderingen (met uitsluiting van brand en 
ontploffing): 

 
�  J        �  N 

 
Afbraak- en opruimingskosten: 

 
�  J        �  N 

 
Kosten om uit het water te halen of vrij te maken: 

 
�  J        �  N 

Bijkomende kosten voor de werkzaamheden die buiten de normale 
werkuren uitgevoerd worden: 

�  J        �  N 

 
Kosten voor het inschakelen van technici uit het buitenland: 

 
�  J        �  N 

 
Kosten voor versneld vervoer: 

 
�  J        �  N 
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Aanvullende waarborgen enkel voor mobiel materiaal en/of materiaal dat zich buiten de gebouwen 
bevindt (door opheffing van de uitsluitingen voorzien in Art. 3 van de A.V. MB 1995) 
 
Brand en ontploffing: 

 
�  J        �  N 

 
Schade door rechtstreekse blikseminslag: 

 
�  J        �  N 

 
Vallen van vliegtuigen: 

 
�  J        �  N 

 
Diefstal en schade door poging tot diefstal: 

 
�  J        �  N 

 
Schade door het instorten van het gebouw dat de verzekerde voorwer-
pen bevat: 

 
�  J        �  N 

 
Schade door instorting, verzakking of verschuiving van het terrein, 
inkalving en vallen van stenen: 

 
�  J        �  N 

 
Schade door overstroming, ontoereikende waterafvoer langs riolen: 

 
�  J        �  N 

 
 
AANVANG EN DUUR 
 
Verzekering jaarlijks hernieuwbaar: 

  
�  J        �  N 

 
Datum invoegetreding: 

 
……………………………………...... 

 

 
Tijdelijke verzekering: 

  
�  J        �  N 

 
 

 
Periode van ………………………… 

 
tot en met …………………………... 

 
Premiebetaling � jaarlijks � halfjaarlijks � driemaandelijks � maandelijks 
   + 3% bijpremie + 5% bijpremie enkel via domiciliëring 
 

Domiciliëringsnr.: ………………………………………………………......................................................................... 
 
Minimumpremie per vervaldag: 50 € 

 

 
 
VROEGERE VERZEKERINGEN 
 
Was u reeds voor dezelfde risico’s verzekerd? 
Zo ja, maatschappij, polisnummer en eind- datum van die polis: 

 
�  J        �  N 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Werd aan die polis een einde gesteld? 
Zo ja, datum en reden(en): 

 
�  J        �  N 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Werd de premie van de polis verhoogd of werd er een sanering voor- 
gesteld?  Zo ja, op welke datum en om welke reden(en)? 
 

 
�  J        �  N 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
SCHADEGEVALLEN 
 
Heeft u reeds schade geleden in verband met de voorgestelde risico’s?  
Zo ja, graag opgave van: 

 
�  J        �  N 

 
Datum: ………………        Bedrag: ………………. €        Soort schade: ……………………………………………… 
 
Datum: ………………        Bedrag: ………………. €        Soort schade: ……………………………………………… 
 
Datum: ………………        Bedrag: ………………. €        Soort schade: ……………………………………………… 
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VERKLARINGEN 
 
Wet betreffende de controle op verzekeringsondernemingen 
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst. Onverminderd de mogelijkheid een gerechtelijke 
procedure aan te spannen, kan elke klacht over de overeenkomst worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, 
Financie-, en Assurantiewezen, Kortenberglaan 61 B 1000 Brussel. B.D.M. NV handelt als algemeen agent voor de vermelde 
verzekeraars. Tussen deze verzekeraars onderling is er geen solidariteit. 
Wet op het verzekeringscontract 
De ondertekening van dit voorstel verbindt noch de voorsteller, noch de verzekeraar en brengt geen dekking mee. B.D.M. NV 
verbindt er zich toe, op straffe van schadevergoeding en interesten, de verzekeringsovereenkomst te sluiten indien ze niet 
binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel hetzij haar verzekeringsaanbod, hetzij een verzoek tot onderzoek of 
expertise van het te verzekeren goed, hetzij haar weigering tot verzekering ter kennis heeft gebracht van de voorsteller. Wij 
verstaan onder 'u' zowel de verzekeringnemer als de verzekerde. U verklaart hiermee wel dat u alle gegevens waarvan u 
redelijkerwijs kunt aannemen dat zij bij onze beoordeling van het risico nodig of nuttig kunnen zijn, nauwkeurig hebt vermeld 
op dit voorstel. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens.     
Wet op de privacy 
De gegevens van persoonlijke aard worden opgenomen in de bestanden van de verzekeraars. Deze kunnen gebruikt worden 
voor alle commerciële doeleinden en het beheer van de verzekeringscontracten. Eveneens hebben de verzekerden de 
mogelijkheid tot inzage van het openbaar register bijgehouden door de commissie ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. In het belang van een snel beheer van het contract, verstrekken de verzekerden bij deze hun specifieke en 
formele instemming met betrekking tot het gebruik van de hen aanbelangende medische informatie. De gegevens van 
gerechtelijke aard zullen onmiddellijk worden verwerkt. De verzekerden zijn voorafgaandelijk verwittigd van deze verwerking. 
Datassur  
De verzekerde stemt er bij deze mee in dat de verzekeraars het ESV Datassur 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. Iedere persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens die op 
hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten. Om dat recht uit te oefenen moet de 
persoon in kwestie een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, sturen naar het 
volgende adres: Datassur, dienst bestanden, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel. 
Waarschuwing 
Iedere oplichting of poging tot oplichting van B.D.M. NV 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,  

 
 


