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deze aanvraag betreft :  een nieuw af te sluiten verzekering 

   een wijziging op de verzekering met polisnummer ____________________ 

De hieronder vermelde aanvrager verzoekt om afgifte van een verzekeringsdekking zoals hieronder is aangekruist. 
Het aangaan van deze verzekering is onder voorbehoud van acceptatie door WUTHRICH assuradeuren. Wij berichten u zo 
snel mogelijk over de definitieve acceptatie. 
 
AANVRAGER / VERZEKERINGNEMER 

rechtsvorm :  b.v.     v.o.f.  eenmanszaak  anders, namelijk ________________ 

bedrijfsnaam volgens inschrijving KvK : ________________________________________________________________ 

sectorindeling UWV : ________________________________________________________________ 

loonheffingennummer  :  ________________________________________________________________ 

  let op: u dient een  recente beschikking Werkhervattingskas mee te zenden 

welke cao is van toepassing? : ________________________________________________________________ 
 
 
bestaande relatie van WUTHRICH? :  ja, relatienummer:  _____________________________________________ 

  ga hierna door naar TE VERZEKEREN RUBRIEKEN 

kantoor-/bezoekadres : ________________________________________________________________ 

postcode + plaats : ________________________________________________________________ 

eventueel afwijkend postadres : ________________________________________________________________ 

telefoonnummer overdag : _________________________ 

e-mailadres : ________________________________________________________________ 

website : www.  __________________________________________________________ 

IBAN-rekeningnummer : ________________________________________________________________ 

KvK-nummer : _________________________ 

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

van welke brancheorganisatie(s) bent u lid? : ________________________________________________________________ 
 
 
TE VERZEKEREN RUBRIEKEN :  ziekteverzuim conventioneel (op basis van eigen risico in tijd) 

   verzuimrechtsbijstand 

   WGA-eigenrisicodrager 

   ZW-eigenrisicodrager 

PREMIEBEPALENDE GEGEVENS 

dekking 1e ziektejaar :  nee  cao-volgend  100%  70%  anders, te weten _____% 

dekking 2e ziektejaar :  nee  cao-volgend  70%  anders, te weten _____% 

werkgeverslasten meeverzekeren? :  nee   40%   25%  anders, te weten _____% 

gewenste wachttijd :   2 weken  4 weken  6 weken  13 weken 

   26 weken  52 weken  anders te weten _____weken 

aantal werknemers (op ingangsdatum) : __________ 
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OVERIGE GEGEVENS 

loontijdvak :  maand  4 weken 

wie is uw huidige arbodienst? * : ________________________________________________________________ 

wat is de contractsvervaldatum? * : [___] – [___] – [______] 

* zo nodig zullen wij uw huidige arbocontract in overleg met u opzeggen en u 
 aansluitend aanmelden bij het Verzuimloket 

wilt u de meewerkende partner van de 

DGA/eigenaar meeverzekeren? :   nee   ja * 

  naam en voorletters _____________________________________________ 

  geboortedatum  [___] – [___] – [______] 

  * let op: u dient een recente loonstrook mee te zenden in verband met de 
   controle op de  afdracht van de werknemerspremies 
 
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 

 let op: de hoofdvervaldatum van de verzekering is standaard 1 januari 
 

CONTRACTSDUUR :  één jaar * 

  * de verzekering is nadat één volledig kalenderjaar is verstreken dagelijks 
   opzegbaar met een opzegtermijn van een maand 
 
BETALINGSTERMIJN PREMIE :  jaar           half jaar         kwartaal  maand * 

     * let op: bij betaling per maand is automatische incasso verplicht 

   door ondertekening van dit formulier geeft u WUTHRICH bv 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 bv 
 
ALGEMENE  SLOTVRAGEN [zie ook de toelichting op de mededelingsplicht en de slotverklaring daaronder] 

VERZEKERINGSVERLEDEN  

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Om u goed te verzekeren moeten we u als klant goed kennen en hebben we 
informatie van u nodig om het risico te kunnen beoordelen. Wilt u daarom de navolgende vragen beantwoorden: 
 
Is aan u als verzekeringnemer in de afgelopen 5 jaar: 

 een verzekering geweigerd?    :  nee  ja, zie toelichting 

 een verzekering onder beperkende/bijzondere voorwaarden voorgesteld?  :  nee  ja, zie toelichting 

 een verzekering opgezegd?       :  nee  ja, zie toelichting 

 een schade geheel of gedeeltelijk afgewezen?     :  nee  ja, zie toelichting 
Is van u als verzekeringnemer in de afgelopen 5 jaar schade teruggevorderd 
in verband met onware opgave?    :  nee  ja, zie toelichting 
 
ruimte voor toelichting : ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

VALIDITEIT WERKNEMERS 

Kenmerkend voor een verzekeringsovereenkomst is het element onzekerheid. Een verzekering is immers een 
kansovereenkomst. Een van de belangrijkste vragen is óf de verzekeraar ooit een uitkering verschuldigd zal worden. 
 
Zijn al uw werknemers momenteel volledig arbeidsgeschikt?    :  ja  nee, zie toelichting 
Verwacht u dat een werknemer op korte termijn arbeidsongeschikt raakt? :  nee  ja, zie toelichting 
 
ruimte voor toelichting : ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 
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STRAFRECHTELIJK VERLEDEN  

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar 
In aanraking geweest met justitie in verband met strafbare feiten*?   :  nee  ja, zie toelichting 

* let op: hieronder vallen ook een geseponeerde zaak, vrijspraak, oplegging en tenuitvoerlegging van een straf 
 
ruimte voor toelichting : ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

   

BELANGRIJK: toelichting op de mededelingsplicht 
1. Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit 

geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op anderen als hun belangen ook op de aangevraagde 
verzekering moeten worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen bepalend wat u zelf weet 
maar ook wat die andere belanghebbenden weten. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt 
moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.  

2. Worden u feiten en omstandigheden bekend nádat u deze aanvraag heeft ingezonden? Maar vóórdat wij u hebben 
meegedeeld dat wij de verzekering accepteren? Dan moet u die alsnog aan ons doorgeven. Dat geldt alleen als het 
antwoord op een of meer van de vragen gezien die nieuwe feiten en omstandigheden niet meer juist is. 

3. Hebt u niet of onvoldoende aan uw mededelingsplicht voldaan? Dan kan dit er toe leiden dat het recht op uitkering 
wordt beperkt of zelfs vervalt. Hebt u gehandeld met opzet ons te misleiden of zouden wij bij kennis van de juiste stand 
van zaken de verzekering niet hebben gesloten? Dan hebben wij ook het recht de verzekering op te zeggen. 

4. Wordt de verzekering (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon 
aangevraagd? Dan 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. 

 

 

Door het zetten van uw handtekening verklaart u: 

 dat u gemachtigd bent om deze overeenkomt namens de aanvrager te ondertekenen; 

 dat u alle vragen eerlijk hebt beantwoord; 

 dat u niets dat voor de verzekeraar belangrijk is heeft verzwegen of anders heeft voorgesteld; 

 dat u akkoord gaat met onze offerte en de daarin genoemde polisvoorwaarden. 
Wilt u de premie per maand voldoen? Dan verklaart u door ondertekening van dit formulier (dat in dat geval tevens geldt als 
een zogenaamde SEPA-machtiging) ook de verschuldigde premie en kosten d.m.v. automatische incasso te zullen voldoen. 
 
 
naam ondertekenaar : _________________________________________________________________ 

functie ondertekenaar : _________________________________________________________________ 

datum : [___] – [___] – [______] 

plaats :  ________________________________________________________________________ 

 

handtekening : _________________________________________________________________ 

 

Vergeet niet ook de volgende formulieren in te vullen en mee te zenden: 

 machtiging WIA re-integratieservices 

 machtiging conform artikel 73 lid 3 onder b Wet SUWI tot het verstrekken van gegevens aan verzekeraar 

 machtiging aanvraag of beëindiging loonheffingen eigenrisicodragerschap voor de WGA en/of ZW 

Het verlenen van de machtigingen is essentieel. Zonder deze machtigingen kan de verzekering niet goed worden uitgevoerd. 
Als u de machtigingen niet afgeeft kunnen wij de verzekering niet afsluiten. Verder geven wij geen vergoeding of stoppen wij 
de vergoeding als u de machtigingen in de toekomst intrekt of als u geen nieuwe machtigingen afgeeft als wij daar om 
vragen. 
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Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) dat hij/zij: 

 alleen of gezamenlijk rechtsgeldig de rechtspersoon vertegenwoordigt/vertegenwoordigen *; 

 Achmea Schadeverzekeringen N.V. – en eventuele door hen in te schakelen deskundigen – machtigt/machtigen om 
namens de rechtspersoon: 
 informatie op te vragen bij de arbodienst/bedrijfsarts over gegevens die aldaar in de administratie zijn opgenomen 

(alleen indien en voor zover niet in strijd met het bepaalde in de privacywetgeving); 
 extra re-integratiemaatregelen te nemen waar Achmea Schadeverzekeringen N.V. dit noodzakelijk acht; 

 de medewerkers van de WIA re-integratieservice van Achmea Schadeverzekeringen N.V. – en eventuele door hen in te 
schakelen deskundigen: 
 herbeoordeling(en) aan te vragen bij het UWV; 
 bezwaar en/of (hoger) beroep aan te tekenen tegen beschikkingen van het UWV en tevens tot het voeren van 

procedures en alle daarbij behorende handelingen, daaronder inbegrepen het desgewenst intrekken van het 
bezwaar en/of (hoger) beroep. 

 
 
* Degene(n) die de machtiging verleent/verlenen dient/dienen bevoegd te zijn de rechtspersoon (alleen of gezamenlijk) te 
vertegenwoordigen. Een en ander moet genoegzaam blijken uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel alsmede uit de statuten van de rechtspersoon of de vennootschapsovereenkomst. 
 
 
De procedures brengen geen extra kosten voor u met zich mee, want die kosten zijn inbegrepen in de premie die u betaalt. 
Een eventuele kostenveroordeling van het UWV komt ten gunste van (de gemachtigde van) Achmea Schadeverzekeringen 
N.V. 
 
 
bedrijfsnaam volgens inschrijving KvK : ________________________________________________________________ 

statutaire vestigingsplaats :  ________________________________________________________________ 

datum : [___] – [___] – [______] 

 

naam ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 

functie ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 

 

handtekening ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 

 
 

naam ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 

functie ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 

 

handtekening ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 
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naam werkgever : ________________________________________________________________ 

rechtsvorm werkgever : ________________________________________________________________ 

handelsnaam : ________________________________________________________________ 

statutaire vestigingsplaats : ________________________________________________________________ 

loonheffingennummer : ________________________________________________________________ 

 

verklaart te zijn een werkgever in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen die als eigenrisicodrager met 

onderstaande verzekeraar een verzekeringsovereenkomst is aangegaan met betrekking tot het risico van betalen van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) van het UWV. 

 

In die hoedanigheid machtigt werkgever *, in het kader van de met onderstaande verzekeraar met ingang van 

[___] – [___] – [______] gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 73, lid 3 onder b van de Wet SUWI, 

 

verzekeraar : Achmea Schadeverzekeringen N.V. 

rechtspersoon : naamloze vennootschap 

handelsnaam : Avéro Achmea 

gevestigd te  : Apeldoorn 

 

aan UWV te verzoeken aan verzekeraar alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van voormelde overeenkomst, met dien verstande dat werkgever uitsluitend in het kader van die overeenkomst deze 

machtiging aan verzekeraar heeft verstrekt. 

 
 
* Degene(n) die de machtiging verleent/verlenen dient/dienen bevoegd te zijn de rechtspersoon (alleen of gezamenlijk) te 
vertegenwoordigen. Een en ander moet genoegzaam blijken uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel alsmede uit de statuten van de rechtspersoon of de vennootschapsovereenkomst. 
 
 

datum : [___] – [___] – [______] 

 

naam ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 

functie ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 

 

handtekening ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 
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naam ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 

functie ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 

 

handtekening ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 

 
 
Handtekening verzekeraar voor ontvangst 

namens deze : 

naam : ________________________________________________________________ 

functie : ________________________________________________________________ 

 

handtekening : ________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 WUTHRICH assuradeuren bv 16-10          BLAD 7/8        AANVRAAGFORMULIER   VERZUIMPAKKETVERZEKERING 

 

 

 
 
Hierbij machtigt/machtigen ondergetekende(n) Achmea Schadeverzekeringen N.V. om voor mij/ons * de aanvraag 
eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW bij de Belastingdienst in te dienen. 
 
 
* Degene(n) die de machtiging verleent/verlenen dient/dienen bevoegd te zijn de rechtspersoon (alleen of gezamenlijk) te 
vertegenwoordigen. Een en ander moet genoegzaam blijken uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel alsmede uit de statuten van de rechtspersoon of de vennootschapsovereenkomst. 
 
 
bedrijfsnaam * : ________________________________________________________________ 

* zoals deze bij de Belastingdienst is geregistreerd, anders accepteert de Belastingdienst uw aanvraag eigenrisicodrager niet 

statutaire vestigingsplaats :  ________________________________________________________________ 

RSIN/Fiscaal nummer * :  ________________________________________________________________ 

* het fiscaal nummer is het deel van het loonheffingennummer voor de “L” 

 

datum : [___] – [___] – [______] 

 

naam ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 

functie ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 

 

handtekening ondertekenaar 1 : ________________________________________________________________ 

 
 

naam ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 

functie ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 

 

handtekening ondertekenaar 2 : ________________________________________________________________ 
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WAT DOEN WE EN WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn WUTHRICH assuradeuren bv. Wij treden op als gevolmachtigde van verzekeraars. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 55564178 en bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12008178. 
De verzuimpakketverzekering wordt afgesloten voor rekening en risico van Avéro Achmea (een handelsnaam van Achmea 
Schadeverzekeringen N.V.) en – in geval van verzuimrechtsbijstand – DAS Rechtsbijstand. Deze verzekeraars staan als 
aanbieder van (inkomens- of rechtsbijstand)verzekeringen geregistreerd bij de AFM en hebben een vergunning van De 
Nederlandsche Bank NV (DNB) om het (schade)verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 
 
 
UW PRIVACY 

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze 
gegevens gebruiken wij  en de verzekeraar(s) voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst. 
Wij gebruiken uw gegevens daarnaast om: 

 ons bestand van relaties te beheren; 

 fraude te voorkomen en te bestrijden; 

 statistisch onderzoek te doen; 

 marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren; 

 te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Als wij uw persoonsgegevens gebruiken houden wij ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wpb) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Een exemplaar van de 
consumentenbrochure van de Gedragscode staat op onze website (www.wuthrich.nl). Op de website van het Verbond van 
Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) is de complete tekst te vinden. 
 
 
STICHTING CIS 

Wij voeren een verantwoord acceptatiebeleid. Dat betekent dat wij risico’s inschatten en fraude willen voorkomen. In 
verband hiermee kunnen wij uw (claim)gegevens raadplegen en melden bij de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale 
informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Het privacyreglement van de Stichting CIS is 
van toepassing. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting CIS (www.stichtingcis.nl). 
 
 
BENT U HET NIET MET ONS EENS? 

Heeft u suggesties voor onze dienstverlening of wilt u een klacht indienen? Laat u ons dit dan weten. Wij willen u namelijk zo 
goed mogelijk helpen. Meestal komen we er samen uit. Als dat niet zo is, kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van 
WUTHRICH assuradeuren bv. Dat kan op onze website (www.wuthrich.nl). U kunt ons ook een brief sturen. Ons adres is 
Postbus 14092, 3508 SC  UTRECHT. Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Dan kunt u naar de rechter gaan. 
 
 
NEDERLANDS 

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. De voertaal over deze verzekering is Nederlands. 
 
 
FRAUDE 

Hebt u ons onjuiste of onvolledige informatie gegeven om de verzekering te kunnen afsluiten? Of om een vergoeding te 
krijgen of te kunnen behouden? En vermoeden wij fraude? Dan mogen wij extra informatie vragen of een onderzoeksbureau 
inschakelen. Ook mogen wij vergoedingen stoppen. 
Wordt fraude aangetoond? Dan mogen wij alle verzekeringen stoppen. En teveel betaalde vergoedingen terugvragen. Ook 
mogen wij de fraude melden bij de Stichting CIS en het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van 
Verzekeraars. Of aangifte doen bij de politie. 

http://www.wuthrich.nl/downloads/algemeen
file://///ictf/wuthrich/home/WUT.H.Vaandering/Documents/ZIEKTEVERZUIM/2016-2017/www.verzekeraars.nl
file://///ictf/wuthrich/home/WUT.H.Vaandering/Documents/ZIEKTEVERZUIM/2016-2017/www.stichtingcis.nl
http://www.wuthrich.nl/klantenservice/klachtmelding

