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Op basis van deze gegevens kunnen wij in de meeste gevallen bepalen of een offerte kan worden afgegeven. Indien wij extra informatie nodig 
hebben nemen wij daarvoor contact met u op. 

1.  Algemene gegevens

Assurantiekantoor:   

Agentnummer:    

Naam contactpersoon:  

Telefoonnummer:   

E-mailadres:    

2.  Kandidaat verzekeringnemer

Naam:      

Adres:      

Postcode en woonplaats:  

KvK-nummer:      Beursgenoteerd:          Ja     Nee 

Oprichtingsdatum:   

3a. Beroep (hoedanigheid)
Is het beroep dat u wilt verzekeren niet in onderstaande lijst opgenomen? Of zijn er meerdere beroepen van toepassing? Neem dan contact 
met ons op via 072 5 181 134 of aansprakelijkheid@turien.nl. Wellicht kunnen wij toch een (maatwerk)offerte verzorgen.  

  Accountant*
  Administratiekantoor
  Architect B&U*
  Engineer B&U*
  Makelaar*

  FIFA Agent
  Assurantietussenpersoon*
  Advocaat*
  (Management) consultant*
  Marketing en media*

  Miscellaneous*
  Hypotheekbemiddeling
  Octrooibureau
  Patentbureau
  Merkenbureau

  Uitgever
  Uitzendbureau/detachering*
  Bouwkundig taxateur

  Omroepen (radio, tv en/of  
 satelliet)

* geef specificatie van de werkzaamheden bij vraag 3b.

3b. Specificatie (graag cv leidinggevende meesturen)

Vul alléén de specificatie van het beroep in dat u bij 3a heeft aangekruist. 

Accountant

Als er sprake is van accountant dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 

  Accountancy, auditing en belastingadvies - niet beurs- 
 genoteerde ondernemingen

  Accountancy, auditing en belastingadvies Beursgenoteerde 
 ondernemingen and compliance Tax - Quoted Companies

  Audit - Banken en Financiele ondernemingen 
  Audit - MKB

  Executeur en trustees
  Investeringsadvies / fusies en overnames / faillisementen 
  Belastingadvies particulieren 
  Belastingadvies zakelijk

  Fiscale advisering

Architect B&U

Als er sprake is van architect B&U dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 

*Wanneer uitsluitend activiteiten worden gevoerd op een of meerdere van deze gebieden dan kan gebruik gemaakt worden van het verkorte 
aanvraagformulier. Dit formulier vermeldt de premies en acceptatiecriteria en kan hierdoor als offerte worden aangeboden. Als uw relatie niet 
voldoet aan het verkorte aanvraagformulier kan met dit offerteformulier een offerte worden aangevraagd.  

  Architectuur nieuwbouw *
  Architectuur bestaande bouw *
  Binnenhuisarchitectuur*
  Bouwkundig onderzoek 
  Consultancy/bouwkundig advies*

  Landschapsarchitect*
  Stadsplanning
  Waardebepaling 
  Bouwkundig taxateur
  Calculator / bestek 

 

Worden de DNR-voorwaarden gehanteerd?    Nee     Ja    Anders, namelijk: 

Zie volgende pagina voor het vervolg van vraag 3b

mailto:aansprakelijkheid%40turien.nl?subject=
https://docs.mijnturien.nl/AVFberoepsBedrijfaansprakelijkheidArchitecten.pdf
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3b. Specificatie (vervolg)

Engineer B&U

Voor ingenieurs binnen de B&U is een verkort aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier vermeldt de premies en acceptatiecriteria en kan 
hierdoor als offerte worden aangeboden. Als uw relatie niet voldoet aan het verkorte formulier kan met dit offerteformulier een offerte worden 
aangevraagd. 

Als er sprake is van engineer B&U dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 
  Architectuur
  Chemie
  Elektriciteit 
  Grond en fundering 
  Mechanisch  
  Motor Engineering
  Proces Engineering

  Stadsplanning
  Structureel bouwonderzoek
  Structurele engineering  
  Warmte / ventilatie 
  Taxaties 

Worden de DNR-voorwaarden gehanteerd?    Nee     Ja    Anders, namelijk: 

3b. Specificatie (graag cv leidinggevende meesturen) (vervolg)

Makelaar

Als er sprake is van makelaar dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 
  Beheer OZ 
  Huur /Lease beheer 
  Makelaar 

  Project management 
  Taxaties   
  Scheepsmakelaar

Is verzekerde lid van een branchevereniging?    Nee     Ja    Anders, namelijk: 

Assurantietussenpersoon

Als er sprake is van assurantietussenpersoon dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 
  Zakelijke schadeverzekeringen 
  Building society agencies
  Dieren 

  Hypotheken
  Particuliere schadeverzekeringen 
  Pensioen en levensverzekeringen 

Advocaat

Als er sprake is van advocaat dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 
  Arbeidsrecht 
  Belastingrecht 
  Due diligence, fusies en overnames 
  Familierecht 

  Fiscaal recht  
  Handelsrecht / vennootschapsrecht
  IE recht (intellectueel eigendom)
  Strafrecht

(Management) consultant

Als er sprake is van (management) consultant dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 
  Financieel** 
  Gezondheid en veiligheid consultant 
  HR / recruitments 
  Interim Management

  Kwaliteitsmanagement 
  Marketing en verkoop 
  Organisatorisch, ontwerp 

 (niet bouwkundig) 

  Strategisch 
  Trainingen

** Als er sprake is van (management) consultant - financieel geef dan hieronder een toelichting van de werkzaamheden:
 

Marketing en media

Als er sprake is van marketing en media dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 
  Direct mail / telemarketing 
  Distributie 
  Grafisch ontwerp
  Marktonderzoekbureaus / PR
  Ontwerp bedrijfsmatig en huisstijl

  Ontwerp marketing materiaal 
  Reclame (andere media)
  Reclame (Commercieel, TV, Film) 
  Telemarketing
  Uitgeven en printen 

  Verkoop promotie
  Website ontwerp

https://docs.mijnturien.nl/AVFberoepsBedrijfaansprakelijkheidIngenieurs.pdf
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'Miscellaneous' / overig

Als er sprake is van 'miscellaneous' dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 
  Adviesbureau niet financieel**
  Arbeidsbemiddeling
  Agricultuur consultants
  Bancaire tussenpersonen 
  Begrafenisondernemers
  Mediation
  Call Center
  Cartograaf 
  Energie Consultants
  Organisatie vergaderingen 
  Fotograaf
  (Gerechts)deurwaarders 

  Trainingen
  Inkoopadvies 
  Interieur inrichter (niet bouwkundig) 
  Levensmiddelen industrie consultants
  Careers Advisors
  Privé detective
  Rechter
  Schadebehandelaar
  Scheepsvaart experts
  Schrijvers - correspondenten 
  Tekenaar 
  Veilingen

  Veiligheidsconsultants
  Verslaggever 
  Tolk/vertaler 
  Woningbouwvereniging 
 Adoptiebureau
 Docent
 Onderwijskundige
 Genealoog
 Secretaresse/personal assistant
 Stylist
 Voedingskundige/diëtist (zonder verkoop)
 Weddingplanner

** Als er sprake is van adviesbureau niet financieel, geef dan hieronder een toelichting van de werkzaamheden:
 

Uitzendbureau of detachering

Als er sprake is van een uitzendbureau of detachering dan hieronder specificatie van de werkzaamheden vermelden: 
  Engineer / Architect  tijdelijk / vast  
  Financieel personeel tijdelijk / vast 
  IT / computer consultant - tijdelijk / vast 

  Kantoor personeel tijdelijk / vast 
  Uitvoerende werkzaamhden tijdelijk/vast

4. Verzekeringstechnische gegevens

Jaaromzet: €   

Is er sprake van omzet in VS/Canada:    Nee     Ja: € 

Worden leveringsvoorwaarden gehanteerd?   Nee     Ja

Bent u lid van een branchevereniging?    Nee     Ja, namelijk: 

M&A (fusies en overnames) meer dan 20% van de jaaromzet:   Nee     Ja

Inloop (zonder voorgaande verzekering) meeverzekeren:    Nee    Ja,     1 jaar    2 jaar    3 jaar      4 jaar    5 jaar

Gewenst verzekerd bedrag per aanspraak en verzekeringsjaar:   € 250.000      € 500.000      € 1.000.000      € 2.500.000 

Dubbele jaarlimiet?       Nee     Ja

Eigen risico (beroeps):   Standaard (€ 500)    € 1.000     € 2.500    € 5.000    € 7.500    € 10.000    € 15.000    € 20.000

AVB meeverzekeren:      Nee      Ja, € 1.250.000 per aanspraak € 2.500.000 per verzekeringsjaar

            Ja, € 2.500.000 per aanspraak € 5.000.000 per verzekeringsjaar

            Ja, € 5.000.000 per aanspraak € 10.000.000 per verzekeringsjaar

5. Claims en omstandigheden

Is de onderneming, of één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders in het verleden aansprakelijk gesteld voor fouten binnen de te 
verzekeren hoedanigheid en zijn hieruit schadebetalingen voortgevloeid?            Nee     Ja 

Is de onderneming, of de vroegere onderneming van u of van één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders betrokken geweest bij een 
faillissement of surséance van betaling?                      Nee     Ja 

Zijn er lopende aanspraken bekend uit hoofde van de huidige hoedanigheid of zijn omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een 
aanspraak tot schadevergoeding?                       Nee     Ja

Zijn er feiten en/of omstandigheden te melden ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de persoon van aanvrager 
en/of verzekerde, die voor het beoordelen van de verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?     Nee     Ja

Indien een van deze vragen met ‘ja’ is beantwoord dient u vooraf volledig informatie te geven alvorens een offerte kan worden verstrekt.
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6. Beknopt privacystatement 
Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledige privacystatement verwijzen wij u 

naar onze website www.turien.nl/privacystatement. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacystatement opvragen. 

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij 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, het verlenen van service en schadelastbeheersing, om u te informeren over onze diensten en producten, voor 

activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand, voor (statistische) analyses, onderzoek en managementinformatie, 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. De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te ondersteunen 

voor de hierboven vermelde doeleinden. 

 

Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de 

verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u 

hier meer over weten, raadpleeg dan ons uitgebreide privacystatement. 

 

Gedragscode 

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ 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). 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. 

Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het 

invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: 

slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens. 

 

Stichting CIS 

Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van 

de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. 

 

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te beoordelen en te beheersen 

en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het 

waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om 

in geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en 

gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier 

vindt u ook het CIS privacyreglement.

https://www.turien.nl/privacystatement
http://www.verzekeraars.nl
http://www.stichtingcis.nl
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