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deze aanvraag betreft :  het verzoek om een offerte  een nieuw af te sluiten verzekering 

   een wijziging op de verzekering met polisnummer ___________________________ 

 

 
AANVRAGER / VERZEKERINGNEMER 

rechtsvorm :  b.v.     v.o.f.  eenmanszaak 

   anders, namelijk  ______________________________________________________ 

uw bedrijfsnaam volgens inschrijving KvK : _______________________________________________________________________ 

 

bestaande relatie van WUTHRICH? :  ja, relatienummer:  ____________________________________________________ 

  ga hierna door naar PREMIEBEPALENDE BEDRIJFSGEGEVENS 

 

kantoor-/bezoekadres : _______________________________________________________________________ 

postcode + plaats : _______________________________________________________________________ 

eventueel afwijkend postadres : _______________________________________________________________________ 

postcode + plaats : _______________________________________________________________________ 

telefoonnummer overdag : _________________________ 

e-mailadres : _______________________________________________________________________ 

website : www. __________________________________________________________________ 

IBAN-rekeningnummer : _______________________________________________________________________ 

KvK-nummer : _________________________ 

SBI-code(s) Kamer van Koophandel : _________________________  /  _________________________       

van welke brancheorganisatie(s) bent u lid? : _______________________________________________________________________ 
 
 

PREMIEBEPALENDE BEDRIJFSGEGEVENS 

 
in welke bedrijfstak bent u werkzaam? :  (af)bouw  detailhandel 

   dienstverlening  (groot)handel 

   anders, namelijk  ______________________________________________________ 

wat zijn uw bedrijfsactiviteiten? : _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

aantal DGA’s (indien sprake is van een bv)? : ___________________ 

aantal werknemers (inclusief payrolling)? : ___________________ 

wat is uw totale sv-jaarloonsom? : _______________________________________________________________________ 

zijn er nevenvestiging(en)? :  nee 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

zijn er gelieerde onderneming(en)? :  nee 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 
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aantal motoren/personenauto’s/bestelauto’s? : ___________________ 

aantal (klein)bussen (rijbewijs categorie D/E)? : ___________________ 

aantal vrachtauto’s? : ___________________  eigen vervoer  beroepsvervoer 

exploiteert u onroerende zaken? :  nee     ja [in dat geval ontvangt u een aanvullend vragenformulier] 

  
GEWENSTE INGANGSDATUM * : [___] – [___] – [______] 

  * als ingangsdatum wordt de dag aangehouden waarop de aanvraag is ontvangen en 
   geaccepteerd of een datum in de toekomst als u dat wenst 
 

GEWENSTE CONTRACTSDUUR :  1 jaar (standaard)  5 jaar tegen 3% korting * 

  * let op, u tekent voor een 5-jarig contract zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid 

 

BETALINGSTERMIJN PREMIE :  jaar     kwartaal *  maand * 

  * door ondertekening van dit formulier geeft u WUTHRICH toestemming om 
  doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
  rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
  af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WUTHRICH 

 

TE  VERZEKEREN  RISICO(‘S) 

 
gewenste modules zakelijke dekking :  A   verkeer 

   A + B verkeer + bedrijfsvoering & incasso * 

   A + B + C verkeer + bedrijfsvoering & incasso + inkoop * 

  * deze dekking uitbreiden met incasso met verweer?  ja     nee 

   A + B + C + D verkeer + bedrijfsvoering & incasso + inkoop + verkoop 

gewenst verzekerd bedrag VAK ** :  € 6.000  € 12.000 

  ** VAK = vrije advocaatkeuze, d.w.z. hulp van een externe advocaat als 
   vertegenwoordiging door een advocaat volgens de wet niet verplicht is; 
   de keuze geldt zowel voor de zakelijke als de eventuele particuliere dekking 

particuliere dekking gewenst? :   nee     ja, ten behoeve van: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

gewenste modules particuliere dekking :  A   verkeer 

   A + B verkeer + consument & wonen 

   A + B + C verkeer + consument & wonen + inkomen 

   A + B + C + D verkeer + consument & wonen + inkomen + fiscaal & vermogen 

 

ALGEMENE  SLOTVRAGEN [zie ook het onderwerp wettelijke mededelingsplicht en de slotverklaring hieronder] 

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Voor ARAG is het van belang te weten in hoeverre de onderneming en/of een van de te 
verzekeren personen (al eens) betrokken is/zijn (geweest) of mogelijk wordt/worden bij een juridisch geschil. Wilt u daarom de navolgende 
vragen beantwoorden? Voor “u” dient in dit verband te worden gelezen “de verzekeringnemer en/of een mee te verzekeren gelieerde 
onderneming en/of een mee te verzekeren particulier”. Als u een of meer van de onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, dient u deze 
afzonderlijk op blad 3 toe te lichten. 
 
Werd aan u ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of bent u ooit onder 
beperkende/bijzondere voorwaarden geaccepteerd? :  nee  ja 
Was u de afgelopen 5 jaar betrokken in een strafrechtelijke procedure? :  nee  ja 
Had u de afgelopen 3 jaar een arbeids-, huur- of ander geschil? :  nee  ja 
Bent u de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een verkeersongeval met letselschade? :  nee  ja 
Verwacht u binnen afzienbare tijd saneringen, fusies, reorganisaties, bedrijfsaankopen 
of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden? :  nee  ja 
Zijn er andere feiten en/of omstandigheden bekend die bij de beoordeling van het risico 
door ARAG van belang kunnen zijn?   :   nee  ja 
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ruimte voor toelichting : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
WETTELIJKE MEDEDELINGSPLICHT 
U bent verplicht de vorenstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, 
wiens belangen worden meeverzekerd. 
Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij de verzekering. Als de verzekering 
mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon wordt aangevraagd, geldt de vraag naar het strafrechtelijk verleden ook 
voor: 
- de leden van de maatschap 
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF) 
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon 
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en – indien deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – zijn (hun) statutair directeur(en)/bestuurder(s) en 

aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer. 
Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 
BW wordt een niet beantwoorde of opengelaten vraag geacht ontkennend te zijn beantwoord. Feiten of omstandigheden die bekend worden nádat u dit formulier 
heeft ingezonden, maar vóórdat u de bevestiging heeft ontvangen dat het ter verzekering aangeboden risico definitief is geaccepteerd, moet u alsnog mededelen. 
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt dan wel dat de 
verzekering wordt opgezegd. 

 

PERSOONSGEGEVENS 
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het 
aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, 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 in het kader van het waarborgen van de 
veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. 
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, telefoon 070-333 85 00). 
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de in 
Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Borderwijklaan 2, 2591 XR  DEN HAAG. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij 
Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u 
ook het privacyreglement van Stichting CIS. 

 

NEDERLANDS RECHT 
Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 
Correspondentie over de verzekering geschiedt in de Nederlandse taal. 

 

VERZEKERAAR 
De verzekeraar van deze rechtsbijstandverzekering is ARAG SE. Zij is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland) en heeft haar Nederlandse hoofdkantoor te Leusden. 
ARAG heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het aanbieden van rechtsbijstandverzekeringen en staat ingeschreven in het register van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12041118. 

 

KLACHTEN  
Klachten over de totstandkoming van de verzekering moeten aan de directie van WUTHRICH assuradeuren bv worden voorgelegd. 
Klachten en (andere) geschillen met ARAG over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten worden voorgelegd aan het ARAG-klachtenbureau, Postbus 
230, 3830 AE  LEUSDEN, T 033 - 43 42 420, F 033 - 43 42 475, E klachtenbureau@ARAG.nl. 

 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u als aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. U verklaart 
voorts – als sprake is van een nieuw af te sluiten verzekering – deze verzekering te willen aangaan en kennis te hebben genomen van en 
akkoord te gaan met de toepasselijke voorwaarden. 
Wilt u de premie per kwartaal of maand voldoen, dan verklaart u door ondertekening van de bijbehorende SEPA-machtiging tevens de 
verschuldigde premie en kosten d.m.v. automatische incasso te zullen voldoen. 
 

PLAATS  

DATUM      [___] – [___] – [______] 

HANDTEKENING 

 

 

 
 

http://www.verzekeraars.nl/
http://www.stichtingcis.nl/

