
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Raadhoven MedZorg Huisarts                                                   

     

     Voorblad

     

     Verzekeringnemer           D.E. Huisarts 

                               WIlhelminalaan 1

                               3732 GD DE BILT

     

     Offertegegevens            Offertenummer             402870              

                               Variant                   1

                               Offertedatum              17-02-2021

                               Geldigheidsduur           Tot twee maanden na de offertedatum

     

     Pakketgegevens             Ingangsdatum              01-03-2021

                               Reden van afgifte         Nieuwe verzekering

                               Betalingstermijn          12 maand(en)

     

     Toelichting                Dit pakket bestaat uit verzekeringen.

                               Wij rekenen geen polis- of mutatiekosten voor de

                               verzekeringen.

                               Deze offerte bestaat uit:

                               - een samenvatting van diensten e/o verzekering;

                               - een aanvraagformulier en

                               - gedetailleerde productinformatie.

     

     vragen                     Als u vragen heeft over deze offerte neemt u dan contact

                               op met uw advieskantoor Raadgevers Kuijkhoven                   .

                               Telefoonnummer 030-2525400. Zij staan u graag te woord.

     

     

     Voorwaarden                Voor dit pakket gelden de volgende algemene voorwaarden

                               en bepalingen:

                               RHN-ALG008 Algemene voorwaarden januari 2020

     

                               Naast algemene voorwaarden en bepalingen zijn specifieke

                               voorwaarden en bepalingen van toepassing. Deze staan genoemd

                               in de specificatie van de offerte.

     

     Voorwaarden op website     Alle algemene en specifieke voorwaarden kunt u makkelijk

                               inzien en downloaden op de website https://www.raadhoven.nl.
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     Samenvatting offerte

     

     

     Polis aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen

     Offertenummer             4028700010                        EUR           747,05

     

     Polis rechtsbijstand Huisarts

     Offertenummer             4028700011                        EUR           378,85

     

     Polis inventaris-/goederenverzekering

     Offertenummer             4028700020                        EUR           342,77

     

     Polis bedrijfsschadeverzekering

     Offertenummer             4028700021                        EUR           441,71

     

     

     Uw totale pakket           De totale termijnpremie voor uw pakket is hierna

                               vermeld. Dit geldt ook als er één of meerdere producten

                               aan uw bestaande pakket zijn toegevoegd.

     

                               Premie                            EUR         1.578,83

                               Polis-/mutatiekosten              EUR             0,00

                               Incassokosten                     EUR             0,65

                               Assurantiebelasting               EUR           331,68

                                                                 ====================

     Totaal                    Per 12 maand(en)                  EUR         1.911,16

     

     Betalingstermijn           De hierboven genoemde premies zijn inclusief een

                               eventuele toeslag voor betaling in termijnen. De toeslagen

                               vindt u bij de ondertekeningsvragen. Daar kunt u kiezen

                               voor een andere betalingstermijn.

     

     Pakket- en bonuskorting    U krijgt maximaal 8% pakketkorting. De pakketkorting is

                               afhankelijk van het aantal modules waarin u verzekeringen

                               heeft. Uw kortingspercentage is thans 2,00%.
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     Aanvraagformulier

     

     Gaat u akkoord met één of meer van de aangeboden verzekeringen?

     Dan kunt u deze makkelijk, snel en veilig aanvragen via

     

     www.raadhoven.nl/aanvraag-verzekeringspakket
     

     U kunt ook het aanvraagformulier hieronder printen, invullen, scannen en

     terug sturen naar uw adviseur.

     

     ___________________________________________________________________________________

     

     Wij stellen u hieronder enkele vragen. De antwoorden die u geeft gebruiken wij voor

     de beoordeling van het risico en het vaststellen van de premie.

     U beantwoordt de onderstaande vragen niet alleen voor uzelf maar ook voor andere

     belanghebbenden. Met belanghebbenden bedoelen wij de:

     - gezinsleden en andere meeverzekerden;

     - leden van de maatschap, medevennoten en statutair directeuren / bestuurders;

     - aandeelhouders met een belang van 25% of meer en/of;

     - andere belanghebbenden (UBO).

     

     U moet de vragen volledig beantwoorden ook als u denkt dat Raadhoven het antwoord

     al weet. Komt u feiten of omstandigheden te weten nadat u de offerte hebt

     ingestuurd, maar voordat u bericht hebt gekregen van ons over de acceptatie van

     de verzekering? En gaat het om informatie waarnaar in dit formulier gevraagd

     wordt? Dan moet u ons daarover alsnog informeren. Natuurlijk gaan wij er vanuit

     dat u de vragen juist en volledig beantwoordt. Toch wijzen wij u er op dat als wij

     niet volledig en juist geïnformeerd zijn, dit gevolgen kan hebben voor de

     de beoordeling van het risico, de vaststelling van de premie en daarmee uw recht

     op een uitkering bij schade.

     

     Misleidt u ons opzettelijk of verzwijgt u feiten die u kent of behoort te kennen

     en die relevant zijn voor het afsluiten van de verzekering(en)? Dan mogen wij de

     de verzekering(en) beëindigen als wij de verzekering(en) niet zouden hebben

     gesloten als wij op de hoogte waren van deze feiten.

     

     vragen zakelijk

     - Bent u zelfstandig ondernemer?                                  O  Ja    O  Nee

       Zo nee, dan kunt u dit onderdeel overslaan.

     

     - Wat is uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel? ________________________

     

     - Bent u ingeschreven in het BIG-register?                        O  Ja    O  Nee

     

       Zo ja, wat is uw inschrijfnummer                       ________________________

     

     - Kunt u BTW verrekenen?                                          O  Ja    O  Nee

     

     - Wat is uw ondernemingsvorm?                       O  eenmanszaak         O  ZZP

                                                         O  maatschap*          O  BV

     *Wie zijn de andere maatschapsleden?

     Volledige naam                                      BIG registratienummer   M / V

(c) 2008/2009 CCS. All Rights Reserved.
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     _________________________________________________   _____________________   _____

     

     _________________________________________________   _____________________   _____

     

     _________________________________________________   _____________________   _____

     

     _________________________________________________   _____________________   _____

     

     _________________________________________________   _____________________   _____

     

     

     

     Aanvullende vragen AVB MedZorg Huisarts          

     

     Indien maatschap           Wordt de volledige maatschap verzekerd? O  Ja    O  Nee

     

     Omzet                     Wat is de totaal te verwachten omzet

                               in euro's over het hele jaar     ______________________

     

     Gewenste ingangsdatum      _______________________________________________________

     

     Eerder verzekerd           Is aanvrager of een (mede)belang-       O  Ja    O  Nee

                               hebbende reeds (eerder) voor

                               aansprakelijkheid verzekerd (geweest)?

     

                               Indien 'Ja',  welke maatschappij ______________________

     

                                             einddatum polis    ______________________

     

     Inlooprisico               Indien u reeds eerder een aansprake-    O  Ja    O  Nee

                               lijkheidsverzekering heeft gehad en u

                               vraagt nu uitsluitend in dezelfde

                               hoedanigheid deze nieuwe verzekering

                               aan, wenst u dan het inlooprisico mee

                               te verzekeren?

                               Indien 'Ja', voor een periode van:            O  1 jaar

                                                                             O  3 jaar

                                                                             O  5 jaar

     

                               Zijn u omstandigheden of voorvallen bekend die zich

                               voor de aanvraag van deze offerte hebben voorgedaan en

                               die in de toekomst tot een claim kunnen leiden?

     

                                                                       O  Ja*   O  Nee

     

                               *Wilt u in een aparte bijlage een toelichting geven en

                               deze bijlage voorzien het offertenummer, datum, uw naam

                               en uw handtekening.

(c) 2008/2009 CCS. All Rights Reserved.
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     Buitenland                 Verricht u ook werkzaamheden buiten     O  Ja    O  Nee

                               Nederland?

                               Indien 'Ja', welke landen _____________________________

     

                               _______________________________________________________

     

     Nevenactiviteiten          Verricht u naast uw normale             O  Ja    O  Nee

                               werkzaamheden nog nevenactiviteiten?

                               U kunt denken aan keuringen voor

                               sportverenigingen, het geven van

                               onderwijs, enzovoort.

                               Indien 'Ja', welke nevenactiviteiten?

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

     (Mede)eigenaarschap        Is uw ondernemening (mede)eigenaar van  O  Ja    O  Nee

                               andere ondernemingen?

                               Indien 'Ja', welke zijn het en wat zijn

                               hun bedrijfsactiviteiten?

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

     

     Aanvullende vragen Rechtsbijstand Huisarts       

     

     Juridische betrokkenheid   Was de te verzekeren persoon of één     O  Ja    O  Nee

                               van de te verzekeren personen ooit

                               betrokken bij een geschil, tuchtzaak,

                               juridische kwestie of procedure?

                               Indien 'Ja', werd die persoon toen      O  Ja    O  Nee

                               bijgestaand door een advocaat?

                               Indien 'Ja', geef een toelichting.

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

     Komende 12 maanden         Verwacht u komende twaalf (12)           O  Ja    O  Nee

                               maanden juridische bij stand nodig

                               te hebben?

(c) 2008/2009 CCS. All Rights Reserved.



     

     

     

     

     

     

     

     Datum 17-02-2021          Offertenummer 402870   Variant  1            Pagina   6

     

     

                               Indien 'Ja', geef een toelichting.

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

     

     Aanvullende vragen Inventaris/Goederen           

     

     Gebruik                    Is er sprake van (gedeeltelijk)         O  Ja    O  Nee

                               zakelijk gebruik?

     

     Brandbeveiliging           Is het pand voorzien van brand-         O  Ja    O  Nee

                               beveiliging?

                               Indien 'Ja', geef een beschrijving van

                               de aanwezige brandbeveiliging.

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

     Inbraakbeveiliging         Is het pand voorzien van inbraak-       O  Ja    O  Nee

                               beveiliging?

                               Indien 'Ja', geef een beschrijving van

                               de aanwezige inbraakbeveiliging.

     

                               _______________________________________________________

     

                               _______________________________________________________

     

     Verdiepingsvloer(en)       Is/zijn er (een) verdiepingsvloer(en)?  O  Ja    O  Nee

     

                               Indien 'Ja', van beton?                 O  Ja    O  Nee

     

     Elektronica Plus           Wilt u uw elektronica aanwezig op       O  Ja    O  Nee

                               het risicoadres verzekeren?

     

     Mobiele elektronica        Wilt u mobiele elektronica die u op     O  Ja    O  Nee

                               andere locaties gebruikt verzekeren?

                               Indien 'Ja', dan hebben wij een opgave

                               nodig van de te verzekeren apparatuur.

                               Dit mogen kopieën (scans/foto's) van

                               de nota' van de apparatuur zijn, maar

                               u kunt ze ook hieronder in de lijst

                               specificeren.

(c) 2008/2009 CCS. All Rights Reserved.
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     Specificatie

     Merk                      Type                 Bouwjaar Productnummer Nieuwwaarde

     

     _________________________ ____________________ ________ _____________ ___________

     

     

     _________________________ ____________________ ________ _____________ ___________

     

     _________________________ ____________________ ________ _____________ ___________

     

     _________________________ ____________________ ________ _____________ ___________

     

     _________________________ ____________________ ________ _____________ ___________
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     slotvragen

     Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar verdacht  O  Ja*   O  Nee

     (geweest) van of of veroordeeld voor:

     - diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging

       daartoe;

     - vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een

       misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging

       daartoe;

     - overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de

       Wet economische delicten;

     - een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheids-

       overtreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een

       aanrijding.

     

     Let op: ook als u of een andere belanghebbende als verdachte

     een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of als de

     rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met

     'Ja' beantwoorden.

     

     Is u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar een         O  Ja*   O  Nee

     verzekering of dienst geweigerd of opgezegd door een

     een verzekeraar of bent u, of een andere belanghebbende,

     betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke

     misleiding van een financiële instelling?

     

     Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 5 jaar           O  Ja*   O  Nee

     failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de

     rechter akkoord gegaan met een (uitstel) surseance van betaling?

     

     Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten     O  Ja*   O  Nee

     of bezittingen van u of een andere belanghebbende?

     

     Hebt u, of een andere belanghebbende, in de laatste 5 jaar voor   O  Ja*   O  Nee

     het sluiten van deze verzekering(en) schade veroorzaakt of

     geleden waarvoor de aangevraagde verzekering dekking biedt?

     

     Hebt u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren         O  Ja*   O  Nee

     risico's, over uzelf, de andere belanghebbenden, die voor het

     beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?

     Bijvoorbeeld een sluiting in de laatste 5 jaar op last van de

     overheid?

     

     * Wilt u hieronder een toelichting geven?

     _________________________________________________________________________________

     

     _________________________________________________________________________________

     

     _________________________________________________________________________________

     

     _________________________________________________________________________________

(c) 2008/2009 CCS. All Rights Reserved.
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     Privacy, regelgeving en toezicht

     Als u een verzekering afsluit gaat u een overeenkomst met ons aan. Ook verstrekt

     u veel privacygevoelige informatie. Daarom vinden wij het belangrijk om u mee te

     delen dat wij:

     - op een verantwoordelijke manier met uw gegevens omgaan;

     - de gegevens gebruiken om u als klant te administreren;

     - de gegevens gebruiken om u te helpen en adviseren;

     - alleen om informatie vragen die wij echt nodig hebben.

     

     Algemene voorwaarden

     Wij willen transparant en duidelijk zijn over onder welke voorwaarden wij diensten

     leveren en wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. De kleine

     lettertjes zeg maar. Zo weet u waar u aan toe bent. U kunt onze algemene

     voorwaarden inzien op en downloaden van onze website.

     

     Algemene voorwaarden Raadhoven

     https://www.raadhoven.nl/service/verzekeringsvoorwaarden/pakketverzekering
     

     Privacyverklaring

     Een goede samenwerking valt of staat met vertrouwen. Dit is belangrijk omdat u ons

     vaak vertrouwelijke informatie verstrekt. Daarom hechten wij veel waarde aan de

     bescherming van deze informatie en uw privacy. In onze privacyverklaring leest u

     wat wij met uw informatie doen.

     

     Privacyverklaring Raadhoven

     https://www.raadhoven.nl/over-ons/privacy
     

     Verwerkersovereenkomst

     Raadhoven is in het kader van de AVG een gegevensverantwoordelijke en hoeft daarom

     geen verwerkersovereenkomst met u te sluiten.

     

     Beheerst beloningsbeleid

     Sinds 2011 is het toezicht door het AFM en DNB op het beloningsbeleid van

     financiële instellingen aangescherpt. In het document Beheerst beloningsbeleid

     beschrijven wij hoe Raadhoven invulling geeft aan deze gedragscode.

     

     https://www.raadhoven.nl/over-ons/privacy
     

     Klachten

     De meeste van onze relaties zijn tevreden over de dienstverlening en producten van

     Raadhoven. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent

     bent geïnformeerd of behandeld. Om die reden hebben wij een klachtenregeling,

     waarin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij hier mee omgaan.

     

     Klachtenregeling Raadhoven

     https://www.raadhoven.nl/over-ons/klachten
     

     Disclaimer Raadhoven

     Aan de hand van deze offerte en het ingevulde aanvraagformulier beoordeelt

     Raadhoven de (verzekeringstechnische)risico’s. Dit betekent dat de aangevraagde

     verzekeringen pas ingaan op het moment dat Raadhoven deze accepteert. U ontvangt

     hierover natuurlijk bericht. Dit geldt ook voor het geval uw aanvraag niet

     geaccepteerd wordt.

(c) 2008/2009 CCS. All Rights Reserved.
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     Akkoordverklaring en ondertekening

     

     Verklaring (s.v.p. aankruisen)

     U verklaart dat u alle slotvragen juist en volledig hebt beantwoord;                O

     U verklaart de voorwaarden en verzekeringskaarten die horen bij de verzekeringen    O

     en diensten in dit pakket te hebben ontvangen en dat u hier kennis van heeft

     genomen;

     U verklaart dat u kennis heeft genomen van onze privacyverklaring;                  O

     U gaat akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens in dit document door       O

     Raadhoven en uw advieskantoor.

     

     Gewenste betalingstermijn en -wijze

     U kunt de premie voor uw pakket in termijnen betalen. Wij rekenen hiervoor een

     kostendekkende toeslag.

     

     Welke betalingstermijn wilt u?  O  Maand (3% toeslag)    O  Kwartaal (2% toeslag)

                                     O  Halfjaar (1% toeslag) O  Jaar (geen toeslag)

     

     U kunt de premie voor uw pakket automatisch laten incasseren of zelf aan ons

     overmaken. Automatische incasso biedt u de meeste zekerheid en gemak. Ook kunt u

     binnen 56 dagen een automatische incasso ongedaan maken.

     

     Op welke manier wilt u de premie betalen?

     O  Automatische incasso (verplicht bij betaling in termijnen)

     O  Zelf overmaken (alleen bij jaarbetaling)

     

     SEPA-machtiging

     Als u kiest voor de betalingswijze automatische incasso, dan geeft u door onder-

     tekening van dit formulier toestemming aan Raadgevers Kuijkhoven

     om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw

     rekening af te schrijven en u geeft aan uw bank een machtiging om doorlopend

     een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van

     Raadgevers Kuijkhoven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving

     kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving

     contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

     

     IBAN-Bankrekeningnummer    _______________________________________________________

     

     

     Ondertekening

     

     Plaats                    _______________________________________________________

     

     Datum                     _______________________________________________________

     

     Naam tekeningsbevoegde    _______________________________________________________

     

     Functie tekeningsbevoegde _______________________________________________________

     

     

     

     Handtekening              _______________________________________________________

(c) 2008/2009 CCS. All Rights Reserved.
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     Offerte polisspecificatie aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen                              

     

     Verzekeringnemer           D.E. Huisarts                                       

     

     Module                     Recht                         

     

                               Gewenste ingangsdatum     01-03-2021

                               Indien het getekende aanvraagformulier na de gewenste

                               ingangsdatum is ontvangen, wordt de datum van ontvangst

                               van het aanvraagformulier de ingangsdatum op de polis

     

                               Offertedatum              17-02-2021

     

     Verzekerde hoedanigheid    Omschrijving

                               Huisarts (zelfstandig)

     

     Omzet                     EUR 375.000

     

     Dekkingsgebied             Nederland                                                             

     

     Dekking en maximale

     verzekerde bedragen

                               Huisarts                                          

                               Jaaromzet

                                        - Directe vermogensschade                

                               Directe vermogensschade

                               Verzekerd bedrag per aanspraak                          2.500.000

                               Maximum per verzekeringsjaar                            5.000.000

                                        - Geschillenregeling Wkkgz               

                               Verzekerd bedrag per aanspraak                        EUR     25.000

                               Maximum per verzekeringsjaar                          EUR    100.000

     

     Premie                     Per  12 maand(en                     EUR      630,00

     

     Premiegegevens offerte     Pakketkorting                        EUR       12,60

                               Netto premie per 12 maand(en)        EUR      617,40
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     Voorwaarden                Voorwaarden die van toepassing zijn:

                               RHN-AVB002 Verzekeringsvoorwaarden februari 2016

                               RHN-AVB CBH001 Clausuleblad huisartsen juli 2019

     

     Clausule(s)                Clausule(s) die van toepassing zijn

                               De clausules staan in het Clausuleblad huisarts

                               dat als losse bijlage bij deze polis is gevoegd.

                               In dit clausuleblad staan clausules die altijd van

                               toepassing zijn en er staan clausuleteksten van

                               clausules die alleen van toepassing zijn als deze

                               hieronder zijn vermeld.

                               Een clausuletekst kan ook op de polis zijn vermeld.

                               - Clausule begripsomschrijving directe vermogensschade

                               - Clausule geschillenregeling Wkkgz

                               - Clausule goed werkgeverschap / artikel 7:611 BW

     

     

     Assuradeur                 Raadhoven B.V. namens

                               MS Amlin Insurance SE

     

     Clausuleblad aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen                                

     

     Clausule begripsomschrijving directe vermogensschade             

     Voor de tekst van deze clausule zie het los bijgevoegde

     clausuleblad huisarts.

     

     

     Clausule geschillenregeling Wkkgz                                

     Voor de tekst van deze clausule zie het los bijgevoegde

     clausuleblad huisarts.

     

     

     Clausule goed werkgeverschap / artikel 7:611 BW                  

     Voor de tekst van deze clausule zie het los bijgevoegde

     clausuleblad huisarts.
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     Offerte polisspecificatie rechtsbijstand Huisarts                                                    

     

     Verzekeringnemer           D.E. Huisarts                                       

     

     Module                     Recht                         

     

                               Gewenste ingangsdatum     01-03-2021

                               Indien het getekende aanvraagformulier na de gewenste

                               ingangsdatum is ontvangen, wordt de datum van ontvangst

                               van het aanvraagformulier de ingangsdatum op de polis

     

                               Offertedatum              17-02-2021

     

     Omvang van de dekking      Beroepsmatig                                      

     

     Verzekerde hoedanigheid    Omschrijving

                               Huisarts praktijkhouder

     

     

     

     Dekking                   Omschrijving

                               Huisarts (praktijkhouder)

                               - Premie          EUR    272,08

     

                               Incassoservice

     

                               Assistent adm./verplegend

                               - Aantal verzekerde(n)        1

                               - Premie          EUR     47,41

     

     Premie                     Per 12 maand(en)                     EUR      319,49

     

     Premiegegevens offerte     Pakketkorting                        EUR        6,39

                               Netto premie per 12 maand(en)        EUR      313,10

     

     

     Verzekeringsvoorwaarden    Voorwaarden die van toepassing zijn:

                               Algemene voorwaarden 01-2016 DAS Rechtsbijstand

                               Bijzondere polisvoorwaarden DAS Optimaal 131 (03-2014)

     

     Clausule(s)                Clausule(s) die van toepassing zijn:

                               - Wachttijd uitsluiting

                               - Motorrijtuigen meeverzekerd

                               - Jaarlijkse opgave

     

     

     

     Assuradeur                 Raadhoven B.V. als gevolmachtigde van

                               DAS Nederl. Rechtsbijstand Verz.mij N.V.
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     Clausuleblad rechtsbijstand Huisarts                                                      

     

     Wachttijd uitsluiting                                            

     De maatschappij doet geen beroep op het bepaalde in de

     voorwaarden over de "wachttijd" voor kwesties die onder de

     dekking van een verzekering vielen welke tot aan de ingangs-

     datum van deze verzekering bij een andere maatschappij was

     ondergebracht.

     

     

     Motorrijtuigen meeverzekerd                                      

     In afwijking van het bepaalde in het artikel "de uitsluitingen"

     in de op deze verzekering van toepassing zijnde bijzondere

     polisvoorwaarden voor ondernemers, wordt ook rechtsbijstand

     verleend in een geschil over het besturen, verwerven, voorhanden

     hebben, onderhouden en (ver)kopen van motorrijtuigen.

     De maatschappij verleent geen rechtsbijstand (waaronder mede

     begrepen het verstrekken van advies) in geschillen over de

     aanschaf van tweedehands motorrijtuigen, tenzij deze zijn gekocht

     onder schriftelijke garantie bij een officiele dealer.

     

     

     Jaarlijkse opgave                                                

     Als aanvulling van het in de verzekeringsvoorwaarden bepaalde in

     artikel 9 Risicowijziging en premievaststelling sub 2. en sub 5.

     geldt dat verzekeringnemer jaarlijks wordt verzocht om opgave van

     gegevens omtrent het bedrijf. Op grond hiervan wordt beslist of

     de dekking, de omschrijving van het risico en de premie worden

     aangepast per 1 januari  van het betreffende jaar.

     

     In tegenstelling tot het percentage van 30% zoals in sub 5. staat

     vermeld wordt de verschuldigde premie met 10% verhoogd indien

     verzekeringnemer de periodieke opgave niet opstuurt.
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     Offerte polisspecificatie inventaris-/goederenverzekering                                            

     

     Verzekeringnemer           D.E. Huisarts                                       

     

     Module                     Brand                         

     

                               Gewenste ingangsdatum     01-03-2021

                               Indien het getekende aanvraagformulier na de gewenste

                               ingangsdatum is ontvangen, wordt de datum van ontvangst

                               van het aanvraagformulier de ingangsdatum op de polis

     

                               Offertedatum              17-02-2021

     

     

     Risicoadres               Omschrijving

                               WIlhelminalaan 1

                               3732 GD  DE BILT

     

     Bouwaard                   Omschrijving

                               Steen/hard

     

     Bestemming                 Omschrijving

                               Huisartsenpraktijk (eigen gebruik)

     

     

     Dekking                    Specificatie risicoadres   

                               - Inventaris/Goederen Allrisk

                                 Verzekerd bedrag        EUR 50.000

                                 Premie per duizend      2,92000

                                 Bruto premie            EUR 146,00

                                 Inventaris/Goederen

     

                               - Glas

                                 Bruto premie            EUR 143,06

                                 Glas

     

     Premie                     Per 12 maand(en)                     EUR      289,06

     

     Premiegegevens offerte     Pakketkorting                        EUR        5,78

                               Netto premie per 12 maand(en)        EUR      283,28
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     Verzekeringsvoorwaarden    Voorwaarden die van toepassing zijn:

                               RHN-INV001 Inventarisverzekering oktober 2017

     

     Clausule(s)                Clausule(s) die van toepassing zijn:

                               - Blusmiddelen

                               - Borg inbraakpreventie

     

     

     

     Assuradeur                 Raadhoven B.V. als gevolmachtigde van

                               Goudse Schadeverzekeringen N.V.

     

     Clausuleblad inventaris-/goederenverzekering                                              

     

     Blusmiddelen                                                     

     Bij de vaststelling van de premie is rekening gehouden met de

     aanwezigheid van minimaal 2 brandblusapparaten en/of slanghaspels

     waarbij als minimumeis geldt dat er per verdieping en/of

     per 200 m2 vloeroppervlakte, minimaal 1 brandblusapparaat van

     6 kg inhoud of 1 slanghaspel aanwezig is.

     

     Verzekerde dient hiervoor een controleabonnement te hebben

     afgesloten heeft voor ten minste één controle per jaar. De

     verzekering geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de

     brandblusmiddelen tijdens de verzekeringstermijn in het gebouw

     aanwezig blijven en in gebruiksklare toestand worden gehouden.

     

     Indien bij schade blijkt, dat aan deze voorwaarde niet is

     voldaan, vervalt elk recht op schadevergoeding, tenzij verzekerde

     aannemelijk maakt dat de schade daardoor niet is vergroot.

     

     

     Borg inbraakpreventie                                            

     Deze verzekering is aangegaan onder het beding dat de in de

     polis genoemde risico-adressen zijn beveiligd met een

     BORG-gecertificeerde beveiliging, aangelegd door een BORG-

     gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

     

     Verzekerde is verplicht:

     1. aan te tonen dat de beveiliging voldoet aan de voorwaarden op

        basis waarvan het certificaat is afgegeven;

     2. gedurende de verzekeringstermijn de beveiliging in stand te

        houden en te gebruiken;

     3. indien de beveiliging om welke reden dan ook niet aan de

        gestelde eisen voldoet, dit zo spoedig mogelijk, doch

        uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het

        beveiligingsbedrijf;

     4. indien de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan

        worden de maatschappij hieromtrent zo spoedig mogelijk na het

        bekend worden hiervan in te lichten en de voorschriften van de

        maatschappij op te volgen;

     5. vooraf overleg te plegen met het BORG-gecertificeerde

        beveiligingsbedrijf en de maatschappij indien ten gevolge van
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        een verbouwing, herinrichting of anderszins al dan niet

        tijdelijk een geringere graad van beveiliging optreedt.

     

     Indien verzekerde niet voldoet aan een verplichting als vermeld

     in de leden 1 tot en met 5 bestaat geen dekking voor schaden door

     of in verband met inbraak of vandalisme tenzij de verzekerde

     aannemelijk maakt dat de schade of een deel daarvan niet het

     gevolg is van of ontstaan is door het niet nakomen van de

     vermelde verplichting.
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     Offerte polisspecificatie bedrijfsschadeverzekering                                                  

     

     Verzekeringnemer           D.E. Huisarts                                       

     

     Module                     Brand                         

     

                               Gewenste ingangsdatum     01-03-2021

                               Indien het getekende aanvraagformulier na de gewenste

                               ingangsdatum is ontvangen, wordt de datum van ontvangst

                               van het aanvraagformulier de ingangsdatum op de polis

     

                               Offertedatum              17-02-2021

     

     

     Risicoadres               Omschrijving

                               WIlhelminalaan 1

                               3732 GD  DE BILT

     

     Bouwaard                   Omschrijving

                               Van steen gebouwd met harde dakbedekking

     

     Bestemming                 Omschrijving

                               Huisartsenpraktijk (eigen gebruik)

     

     

     Dekking                    Specificatie risicoadres   

                               - Bedrijfsschade Allrisk

                                 Verzekerd bedrag        EUR 250.000

                                 Premie per duizend      1,49000

                                 Bruto premie            EUR 372,50

                                 De maximale schadevergoedingstermijn is 52 weken.

     

     Premie                     Per 12 maand(en)                     EUR      372,50

     

     Premiegegevens offerte     Pakketkorting                        EUR        7,45

                               Netto premie per 12 maand(en)        EUR      365,05
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     Verzekeringsvoorwaarden    Voorwaarden die van toepassing zijn:

                               RHN-BDS001 Bedrijfsschadeverzekering oktober 2017

     

     Clausule(s)                Clausule(s) die van toepassing zijn:

                               - Borg inbraakpreventie

                               - Blusmiddelen

     

     

     

     Assuradeur                 Raadhoven B.V. als gevolmachtigde van

                               Goudse Schadeverzekeringen N.V.

     

     Clausuleblad bedrijfsschadeverzekering                                                    

     

     Borg inbraakpreventie                                            

     Deze verzekering is aangegaan onder het beding dat de in de

     polis genoemde risico-adressen zijn beveiligd met een

     BORG-gecertificeerde beveiliging, aangelegd door een BORG-

     gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

     

     Verzekerde is verplicht:

     1. aan te tonen dat de beveiliging voldoet aan de voorwaarden op

        basis waarvan het certificaat is afgegeven;

     2. gedurende de verzekeringstermijn de beveiliging in stand te

        houden en te gebruiken;

     3. indien de beveiliging om welke reden dan ook niet aan de

        gestelde eisen voldoet, dit zo spoedig mogelijk, doch

        uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het

        beveiligingsbedrijf;

     4. indien de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan

        worden de maatschappij hieromtrent zo spoedig mogelijk na het

        bekend worden hiervan in te lichten en de voorschriften van de

        maatschappij op te volgen;

     5. vooraf overleg te plegen met het BORG-gecertificeerde

        beveiligingsbedrijf en de maatschappij indien ten gevolge van

        een verbouwing, herinrichting of anderszins al dan niet

        tijdelijk een geringere graad van beveiliging optreedt.

     

     Indien verzekerde niet voldoet aan een verplichting als vermeld

     in de leden 1 tot en met 5 bestaat geen dekking voor schaden door

     of in verband met inbraak of vandalisme tenzij de verzekerde

     aannemelijk maakt dat de schade of een deel daarvan niet het

     gevolg is van of ontstaan is door het niet nakomen van de

     vermelde verplichting.

     

     

     Blusmiddelen                                                     

     Bij de vaststelling van de premie is rekening gehouden met de

     aanwezigheid van minimaal 2 brandblusapparaten en/of slanghaspels

     waarbij als minimumeis geldt dat er per verdieping en/of

     per 200 m2 vloeroppervlakte, minimaal 1 brandblusapparaat van

     6 kg inhoud of 1 slanghaspel aanwezig is.
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     Verzekerde dient hiervoor een controleabonnement te hebben

     afgesloten heeft voor ten minste één controle per jaar. De

     verzekering geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de

     brandblusmiddelen tijdens de verzekeringstermijn in het gebouw

     aanwezig blijven en in gebruiksklare toestand worden gehouden.

     

     Indien bij schade blijkt, dat aan deze voorwaarde niet is

     voldaan, vervalt elk recht op schadevergoeding, tenzij verzekerde

     aannemelijk maakt dat de schade daardoor niet is vergroot.
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