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BEDRIJFSGEGEVENS KLANT 
 

KvK-nummer : ___________________________________  

 

let op !  u dient een recent uittreksel 

uit het Handelsregister bij te voegen 
 

 
statutaire bedrijfsnaam : _______________________________________________________________________________ 

contactpersoon : _______________________________________________________________________________ 

 functie : _______________________________________________________________________________ 

 telefoon overdag : ____________________ e-mailadres: _______________________________________________ 

kernactiviteiten : _______________________________________________________________________________ 

leveringsvoorwaarden : _______________________________________________________________________________ 

IBAN-rekeningnummer : _______________________________________________________________________________ 

 

OMZETGEGEVENS / AFNEMERSGEGEVENS 
 
gelieerde bedrijven meeverzekeren :  ja  nee 

naam bedrijf  : _____________________________________________ KvK-nummer:  ____________________

 uitstaand saldo : _____________________________________________ omzet:  € __________________ 

naam bedrijf : _____________________________________________ KvK-nummer:  ____________________ 

 uitstaand saldo : _____________________________________________ omzet:  € __________________ 

 
behaalde omzet * 2012 2013 2014 

Nederland € ____________________ € ____________________ € ____________________ 

buitenland € ____________________ € ____________________ € ____________________ 

totaal € ____________________ € ____________________ € ____________________ 

verwachte omzet dit jaar € ____________________   

verwachte omzet volgend jaar € ____________________   

 

omzetverdeling omzet * betalingscondities gemiddelde betalingstermijn 

Nederland € ____________________ ____________________ _______________________ 

België € ____________________ ____________________ _______________________ 

Duitsland € ____________________ ____________________ _______________________ 

Luxemburg € ____________________ ____________________ _______________________ 

overig, namelijk _____________ € ____________________ ____________________ _______________________ 

 

* de verzekerbare omzet bestaat uit de totale omzet exclusief BTW, vooruit-/cashbetalingen, overheid, inter-company, particulieren en 
geconfirmeerd IL/C 
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verdeling omzet over categorieën afnemers: 

fabrikanten _______ % groothandel _______ % detailhandel _______ % 

overheid _______ % groothandel _______ % inter-company _______ % 

 

seizoensinvloeden: 

laagste debiteurensaldo € ____________________ 

hoogste debiteurensaldo € ____________________ 

gemiddelde debiteurensaldo € ____________________ 

 

vier grootste debiteuren ten behoeve van een proeflimiet: 

bedrijfsnaam plaats KvK-nummer gewenste kredietlimiet 

___________________________ _______________________ ____________________ € _____________________ 

___________________________ _______________________ ____________________ € _____________________ 

___________________________ _______________________ ____________________ € _____________________ 

___________________________ _______________________ ____________________ € _____________________ 

 

debiteurenverliezen: 

kalenderjaar totaal verlies gedekt verlies aantal grootste verlies 

2011 € ____________________ € ____________________ _______ € _____________________ 

2012 € ____________________ € ____________________ _______ € _____________________ 

2013 € ____________________ € ____________________ _______ € _____________________ 

2014 € ____________________ € ____________________ _______ € _____________________ 

 

grootste verliezen: 

bedrijfsnaam plaats KvK-nummer verlies 

___________________________ _______________________ ____________________ € _____________________ 

___________________________ _______________________ ____________________ € _____________________ 

___________________________ _______________________ ____________________ € _____________________ 

___________________________ _______________________ ____________________ € _____________________ 

 

 

ouderdomsanalyse uitstaande vorderingen saldo 

nog niet vervallen € ____________________ 

vervallen en tot 30 dagen achterstallig € ____________________ 

vervallen en 31-60 dagen achterstallig € ____________________ 

totaal € ____________________ 
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VERZEKERINGSWENS 
 
gewenst dekkingspercentage  : _____ % 

BTW meeverzekeren    :  ja  nee 

gewenst eigen risico per debiteur  : € _____________ 

gewenst eigen risico per verzekeringsjaar : € _____________ 

politiek risico meeverzekeren  :  ja  nee 

fabricage/contractrisico meeverzekeren :  ja  nee 

 langste periode tussen acceptatie van een order en (op)levering van de werkzaamheden: _____ maanden 

 gemiddelde periode tussen acceptatie van een order en (op)levering van de werkzaamheden: _____ maanden 

zijn er grote veranderingen te verwachten :  nee  ja [ s.v.p. toelichten] 

huidige verzekeraar    : ______________________________________________________ 

contractsvervaldatum huidige verzekering : ______________ 

 

Persoonsregistratie: 
Indien sprake is van ondertekening door een natuurlijke persoon in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens, 
wordt met ondertekening  eveneens ingestemd met vastlegging van de door verzekeraars, voor haar diensten benodigde gegevens van 
de cliënt en de uitwisseling daarvan met gelieerde ondernemingen. Op verzoek zullen verzekeraars de cliënt hierover nader informeren. 
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of het verlenen 
van financiële diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het 
klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter voorkoming en bestrijding van 
fraude. 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De 
volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt 
de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL  DEN HAAG, telefoonnummer  
070-333 85 00). 
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting 
CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars 
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. 
Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het van toepassing zijnde privacyreglement. 
 
 
Ondertekening: 
Ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en verklaart zich akkoord met toepassing van de algemene 
voorwaarden en neemt er nota van dat deze voorwaarden ter inzage liggen bij de verzekeraar en dat deze hem, indien de verzekering tot 
stand komt tegelijk met de polis worden toegezonden. In geval van opdracht om een polis op te maken gelden bovenstaande gegevens 
mede als grondslag voor de verzekering. 
 
 

PLAATS  

DATUM       

HANDTEKENING + FIRMASTEMPEL 

 

 

 

 
 

let op!  vergeet niet ook de bijbehorende UBO-verklaring te ondertekenen 

zonder ondertekende UBO-verklaring kan een verzekering niet tot stand komen 

 
 

http://www.verzekeraars.nl/
http://www.stichtingcis.nl/
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UBO-VERKLARING 
 
KvK-nummer : _______________________________________________________________________________ 

statutaire bedrijfsnaam : _______________________________________________________________________________ 

 

VERKLARING 

 wij hebben geen uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer [ga naar ondertekening] 

 wij hebben een of meer uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer, namelijk: 

 

 naam en voornaam adres + woonplaats 
geboorte- 
datum 

% direct 
belang 

% indirect 
belang 

1      

2      

3      

4      

 

 

let op !  u dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere bestuurder bij te voegen 

 

INFORMATIE 

Wij informeren de kredietverzekeraar zo snel mogelijk bij:  

 een wijziging in de uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer 

 uitgifte van nieuwe aandelen 

BETEKENIS 

 In deze verklaring betekent belang: 

 kapitaalbelang, zoals aandelen of certificaten 
 stemrechten in de aandeelhoudersvergadering 
 feitelijke zeggenschap 

 In deze verklaring betekent uiteindelijke belanghebbende: 

iedere natuurlijke persoon die – direct of indirect – een belang heeft in (het vermogen) van onze organisatie 

 

ONDERTEKENING 

De persoon/personen die deze verklaring ondertekent/ondertekenen is/zijn onze bestuurder/bestuurders die tegenover de 
kredietverzekeraar handelt/handelen. 
 
 

NAAM DATUM PLAATS HANDTEKENING 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 


