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 Melior Verzekeringen  
 Postbus 314 
 7570 AH  OLDENZAAL 
 Tel. 088-7373150 
 

Doorlopende Construction All Risks verzekering voor gemeenten  

 

 Aanvraag nieuwe CAR verzekering voor werken binnen de verzekerde gemeente 

 Aanvraag offerte  CAR verzekering voor werken binnen de verzekerde gemeente 

Ingangsdatum :                  Naam adviseur :        

 

 

ALGEMEEN 

Gemeente              

Contactpersoon/afdeling          

Adres              

Postcode/Plaatsnaam            

Telefoon              

E-mailadres             

IBAN nummer             

BTW verrekenen:     Nee  Ja        

 

OMZET 

Jaaromzet vorig jaar   €         

Prognose omzet lopend jaar  €         

Prognose omzet komend jaar   €         

 

WERKEN 

Verzekerd zijn alle werken waarvan de verzekeringnemer en/of gelieerde organisatie geheel of gedeeltelijk de 

opdrachtgever, of de uitvoerder is. Inclusief, maar niet beperkt tot, nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud, 

sloopwerkzaamheden, grond-, weg-, water- en rioleringswerkzaamheden, kabels, leidingen en kunstwerken, structurele 

installaties. De volgende werkzaamheden zijn echter alleen gedekt na kennisgeving en tegen een premie en/of voorwaarden 

welke vooraf zijn overeengekomen, indien en voor zover dit binnen de mogelijkheden van de verzekeraars liggen: 

 a) Werken met een aanneemsom van meer dan het verzekerd bedrag onder sectie I 

 b) Werken met een bouwperiode langer dan de opgegeven maximale bouwperiode, maar indien achteraf blijkt dat ten  

  gevolge van stagnatie tijdens de bouw het werk langer zal duren, zullen de verzekeraars het werk gedekt houden  

  tegen een nader te bepalen premie. 

 c) Onderhoudsperiode van meer dan 12 maanden 

 d)  Offshore-activiteiten 

 e) Uitvoering van horizontale boringen en de installatie van duikers en sifons met een contract prijs van meer dan  

  EUR 250.000,00 

 f)  Technische constructies : viaduct, aquaduct, beweegbare brug, vaste brug, ecoduct, tunnel, stuw, duiker. 

 

Voert u onderstaande werkzaamheden uit en zo ja, kunt u ook aangeven hoeveel de omzet daarvan bedraagt:   

 Woning- en utiliteitsbouw  Nee  Ja €       

 Riolering  Nee  Ja €       

 Infrastructurele werken  Nee  Ja €       

 Ondergrondse werken  Nee  Ja €       

 Waterwerken  Nee  Ja €       

 Spoor- rails werkzaamheden  Nee  Ja €       

 Anders namelijk  Nee  Ja     €    

        €   
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 Heiwerkzaamheden  Nee  Ja 

 Boringen  Nee  Ja 

 Leggen van zinkers  Nee  Ja 

 

Hoeveel werken worden er gemiddeld jaarlijks uitgevoerd  __________ werken 

Wilt u werken meeverzekeren die gestart zijn voor de ingangsdatum van deze verzekering?      Nee         Ja 

Indien ja, graag opgave van de werken. 

 

 

WERKZAAMHEDEN 

Bestaan er verkeersbeheersplannen indien wegen operationeel zijn tijdens werkzaamheden?  Nee       Ja 

Vinden er vooraf bij bepaalde werken trillingsmetingen of vooropnames plaats?  Nee         Ja 

Zo ja, bij welke werken _________________________________________________________________________ 

Hoe worden doorgaans de opdrachtnemers gecontracteerd ? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

PERIODE 

Maximale bouwtermijn _____ maanden 

Maximale onderhoudstermijn 12       maanden 

 
 
TE VERZEKEREN RUBRIEKEN EN BEDRAGEN 

 
Welke secties wilt u verzekeren, en voor welk maximaal verzekerd bedrag? 

 

Sectie I Het werk  Ja 

 €     Maximaal € 5.000.000,-  per werk 

 

Sectie II Aansprakelijkheid  Nee     Ja 

  € 1.250.000,- per aanspraak / €  2.500.000,- per verzekeringsjaar 

  € 2.500.000,- per aanspraak / €  5.000.000,- per verzekeringsjaar 

 

 Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering  Nee  

      Ja,  bij verzekeraar ____________________________________ 

   met polisnummer __________________________________ 

 

Sectie III Bestaande eigendommen  Nee     Ja 

 €     Maximaal € 1.250.000,- 

 

Sectie IV Eigendommen directie en personeel  Nee     Ja  

 €     Maximaal € 25.000,- 

 

Sectie V Gereedschappen, keten en loodsen  Nee     Ja 

 €     Maximaal € 1.250.000,- 
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EIGEN RISICO   

Sectie I Het werk   € 5.000,00  anders € _____________ 

Sectie II Aansprakelijkheid  € 5.000,00     anders € _____________ 

Sectie III Bestaande eigendommen  € 5.000,00     anders € _____________ 

Sectie IV Eigendommen directie en personeel  € 5.000,00     anders € _____________ 

Sectie V Gereedschappen, keten en loodsen  € 250,00        anders € _____________ 

 

 

PREMIEBETALING 

Betalingstermijn    jaar   half jaar  kwartaal 

 

 

BIJZONDERHEDEN  

Heeft u de afgelopen 5 jaar schade gehad aan, of bent u aansprakelijk gesteld voor schade door een bouw- of 

montageproject.    nee     ja, graag ontvangen wij een gedetailleerd schade overzicht 

  

Bent u, of iemand anders binnen de organisatie, bekend met een ingestelde aanspraak of met een omstandigheid waarvan 

in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zal leiden tot een schadeclaim, geschil, procedure of juridisch probleem 

waarvoor een beroep zou kunnen worden gedaan op de door u aangevraagde verzekering of die voor de risicobeoordeling 

van belang zou kunnen zijn?   nee    ja, toelichting   

 _________________________________________________________________________________________________  

 

Heeft een verzekeraar u ooit een CAR verzekering opgezegd, geweigerd of bijzondere voorwaarden gesteld  

 nee    ja, toelichting   _____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________  

 

Heeft u nog iets mede te delen, hetzij omtrent het te verzekeren risico, hetzij omtrent de persoon van de aanvrager en/of 

verzekerde, dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? 

  nee    ja, te weten   ______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________  

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk 
en naar waarheid  te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op en bij het sluiten 
van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd en die de leeftijd van zestien jaren heeft 
bereikt. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk 
beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de 
verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te 
verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het 
aanvraagformulier. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht 
op dekking wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij 
kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de 
verzekering op te zeggen. 
Belangrijk: lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de 
mededelingsplicht  
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Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering 
wil sluiten tegen de in voorwaarden van de verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de 
toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van de verzekering. De 
polisvoorwaarden liggen bij Melior Verzekeringen ter inzage en worden op verzoek voor het afsluiten van de verzekering 
kosteloos toegezonden. Ook kunt u de polisvoorwaarden lezen op de website van meliorverzekeringen.nl.  Verder heeft u de 
mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de polis, van de verzekering af te zien. 
 

Persoonsregistratie  
De persoonsgegevens en eventuele andere gegevens die u bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of een 
financiële overeenkomst verstrekt, worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van 
het melden van claims, het voorkomen en bestrijden van verzekeringscriminaliteit/fraude en marketingactiviteiten. Daarnaast 
worden de gegevens verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord 
acceptatiebeleid kan de verzekeraar bovengenoemde gegevens en claimgegevens raadplegen. 
 
U kunt de persoonsgegevens welke geregistreerd zijn laten aanpassen. Meer informatie hierover vindt u op 
www.meliorverzekeringen.nl bij Privacy Statement. 
 
De verzekeraar  kan de gegevens welke nodig zijn voor de dienstverlening uitwisselen met uw adviseur/makelaar. 
Daarnaast kunnen er andere bedrijven worden ingeschakeld om diensten uit te voeren welke te maken hebben met de 
verzekeringsovereenkomst. De verzekeraar blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 
 
Door het aangaan van deze overeenkomst geeft u toestemming voor het verwerken, melden en raadplegen van uw 
persoonsgegevens ten behoeve van de hierboven genoemde activiteiten. 
 
Statutaire vestiging  

Melior Verzekeringen is statutair gevestigd te Oldenzaal en houdt kantoor aan de Hanzepoort 25, 7575 DB Oldenzaal in 
Nederland. 
 

Klachten 

Klachten naar aanleiding van (het sluiten van) de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van Melior 
Verzekeringen, Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal.  
 
 

 

ONDERTEKENING      Handtekening 

          

Naam aanvrager                     

Functie                      

Datum      _______ 

 

 


