Ve r z e k e r i n g – P e n s i o e n

– Hypotheek–

Bank

Bedrijfsnaam

: ...........................

Postadres

: ...........................
...........................

Betreft jaar

: ...........................

Rechtsvorm

: Eenmanszaak / C.V. / V.O.F. / B.V. / ____________________________

Hoedanigheid

:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Omschrijving werkzaamheden / aktiviteiten: _______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Is het bedrijf een onderdeel van een groter geheel van ondernemingen?
O Nee O Ja, SVP overzicht/ organogram/ schematische weergave bijvoegen
Omzet afgelopen boekjaar (excl.) BTW

€_____________

Omzet vervoerde goederen (indien van toepassing)

€_____________

Totaal jaarloon volgens loonstaat (SVW) excl. het loon van de
eigenaren, maatschapleden, DGA's of vennoten
Totaal jaarloon van de eigenaren, DGA's of vennoten
Totaal kosten voor uitzendkrachten en/of inhuurkrachten

€_____________
€_____________
€_____________

Totaal aantal eigenaren/ DGA's/ vennoten/ maatschapsleden
Totaal aantal medewerkers op 31 december
Exporteert u naar de USA of Canada?
Importeert u van buiten de Europeesche Unie

_____________
_____________
O Nee
O Nee

Huidige waarde van gebouwen en opstallen in eigendom
Huidige kosten verbeteringen en/of wijzigingen van
door het bedrijf gehuurde onroerende zaken

O Ja
O Ja
€_____________
€_____________

Adressen van gebouwen in uw gebruik bij de onderneming
anders dan het bovenstaande adres: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Paraaf ondertekenaar:

__________________________
De Graaf & Beuken Adviesgroep
Havenstraat 61, 1211 KH Hilversum
K.v.K. 320.83.109
BTW-Identificatienummer NL809676837B01

Tel. 035 - 621 18 79 / 541 36 35
Fax 035 - 623 93 40 / 542 33 75

www.degraafenbeuken.nl
E-mail: info@degraafenbeuken.nl
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– Hypotheek–

Bank

Waarde-opgave Bedrijfuitrusting/ -inrichting
Hoogst verwachte maximum voorraad goederen op enig moment
in het lopende jaar (inkoopwaarde)

€_____________

Inventaris (huidige nieuwwaarde, dus niet boekwaarde)

€_____________

Bedrijfsuitrusting (huidige nieuwwaarde, dus niet boekwaarde)

€_____________

Electronica (huidige nieuwwaarde, dus niet boekwaarde)

€_____________

Computerapparatuur excl. software

€_____________

Software

€_____________

Jaarbelang bedrijfsschade
(dit wordt bepaald door de netto-winst te verhogen met de
vaste kosten als o.a. huur, loon en sociale lasten)

€_____________

Aantal medewerkers dat voor het bedrijf wel eens gebruik
maakt van een auto/ brommer/ heftruck/ ander motorrijtuig
(ook opgeven als dit slechts zelden voorkomt)
Aantal personenauto's in bezit van het bedrijf
Aantal Bestel- / vrachtauto's in bezit van het bedrijf

_____________
_____________
_____________

Mededelingen
Heeft u nog vragen, opmerkingen of mededelingen m.b.t.
dit formulier of (uw) verzekeringen in het geheel

O Nee O Ja

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart de vragen naar waarheid en beste weten te hebben
beantwoord en verzoekt de polissen aan te passen aan de opgegeven bedragen.
Ingevuld te __________________________

Datum

_________________________

Naam ondertekenaar
Adres
Postcode/ Plaats
Telefoon

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Handtekening

____________________________________

