Verzekeringsvoorstel Gastouder Aansprakelijkheidsverzekering
Hoedanigheid:

U heeft twee opties:
Optie 1.
Premie:

De geboden bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor
de professionele gastouder. De dekking geldt voor die gevallen
wanneer de gastouder door een verwijtbaar doen of nalaten zaak- of
letselschade toebrengt aan derden.

De gastouder die samenwerkt met meer dan 1 gastouderbureau
€ 90,- per jaar, exclusief 21 % assurantiebelasting

Optie 2.
Premie:

Voor de gastouder die alleen werkt met gastouderbureau Bijdehand
€ 50,- per jaar, exclusief 21 % assurantiebelasting
Schade voortvloeiende of verband houdende met activiteiten anders
dan gastouderactiviteiten via Bijdehand zijn niet gedekt

Verzekerd bedrag:

€ 2.500.000,- per aanspraak, gemaximeerd tot
2x per verzekeringsjaar.

Algemeen eigen risico:

€ 100,- per aanspraak

Polisvoorwaarden:

2006-B (bedrijven-beroepen)

Clausules:
1181 Medische- en/of paramedische (be)handeling (uitsluiting)
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade welke voortvloeit uit of verband houdt
met medische en/of paramedische (be)handelingen.
1215 Personenschade verband houdend met lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor personenschade van kinderen, die vanwege een
lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid een speciale behandeling en/of begeleiding nodig hebben.
6147 Diefstal / Vermissing
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade door diefstal, verduistering, vermissing of
verwisseling van zaken van bezoekers
7064 Brand Regres In het artikel 'Bijzondere dekking voor zaken onder opzicht' in de Aanvullende voorwaarden moet
onder b in plaats van 'een bedrag van EUR 500.000,-' gelezen worden 'het op het polisblad vermelde verzekerd
bedrag' en 'Bedrijfsregeling Brandregres (2000)' moet vervangen worden door 'Bedrijfsregeling Brandregres (2014)'.
9999-A Opzicht
In aansluiting op het bepaalde ten aanzien van schade aan zaken onder opzicht is tot een bedrag van EUR 12.500,per aanspraak en met steeds een eigen risico van EUR 125,- per aanspraak wel onder de dekking begrepen de
aansprakelijkheid van verzekerde voor beschadiging van roerende zaken, met uitzondering van glas en instrumenten,
die een gastouder in huur of gebruik heeft.
9999-B Inventarisatie
Er vindt jaarlijks een risico-inventarisatie van Gastouderbureau ‘ Bij de hand’ bij de gastouder plaats.

Aanvraag verzekering Gastouderaansprakelijkheid in 6 stappen
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Persoonsgegevens
Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

Plaats:

nummer k.v.k.:

Werkt samen met

alleen Bij de Hand

2

Gewenste Ingangsdatum:

3

Premiebetaling:
IBAN:

meerdere gastouderbureaus

automatische incasso per jaar
T.n.v.:

Machtiging voor automatische incasso
Voor zover de incasso wordt verzorgd door Goudse Schadeverzekeringen N.V. verzoekt
ondergetekende de verschuldigde bedragen voor de aangegeven verzekering(en) automatisch
af te schrijven van zijn/haar bankrekening.

………………………………………………………………………….
Handtekening premiebetaler

4

Slotvragen
Bent u de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Of is iemand anders die belang heeft bij de
verzekering(en) de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of een andere
belanghebbende werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen).
Nee / Ja*
*Toelichting
Heeft een verzekeraar u of iemand anders die belang* heeft bij de verzekering(en), ooit een verzekering geweigerd
of opgezegd? Of heeft een verzekeraar bij een verzekering van u of een andere belanghebbende* een bijzondere
voorwaarde of uitsluiting opgenomen of een verhoogde premie gevraagd?
Nee / Ja*
*Toelichting
Heeft u of iemand anders die belang* heeft bij de verzekering(en) in de afgelopen vijf (5) jaar drie (3) of meer
schades geleden of veroorzaakt bij gebeurtenissen die vallen onder de verzekering(en) die u nu aanvraagt?
Bijvoorbeeld door een brand, storm, lekkage, diefstal, inbraak of aanrijding.
Nee / Ja*
*Toelichting
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Verklaring
Mededelingsplicht, Belangrijk!
U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn
beantwoord, dat u kennis hebt genomen van de toelichting en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen.
De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en
de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan u het antwoord al bij De Goudse bekend veronderstelt, dient u
toch volledig te beantwoorden. Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die u bekend worden nadat deze aanvraag
is verzonden, maar voordat De Goudse definitief op uw aanvraag heeft beslist, moet u alsnog meedelen.
Toevoeging vervolg mededelingsplicht
In afwijking van het bepaalde in art. 7:928 BW geldt, dat deze gevolgen ook door ons kunnen worden ingeroepen, als u de
algemene slotvraag onvolledig hebt beantwoord.
Aanvaarding polisvoorwaarden
Met deze aanvraag verklaart u de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage op ons kantoor en
worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis.
Acceptatie polis en betaling
U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen. Als de aard van
het risico dit noodzakelijk maakt, kan De Goudse voordat tot acceptatie wordt overgegaan een afwijkende premie vaststellen
en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opnemen.
Looptijd en opzegging
De looptijd van de verzekering is 1 jaar. U kunt de verzekering aan het eind van de eerste contracttermijn beëindigen, waarbij u
een opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. Daarna is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn
van een maand.
Verwerking persoonsgegevens
Bij de aanvraag 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, 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, telefoonnummer 070-333 85 00).
Fraude
Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak of
verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat.
Gevolgen fraude
Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat er in het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak zal worden
toegekend, dan wel
verzekeringsdekking zal worden verleend.
Voorts kan fraude tot gevolg hebben dat:
er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie;
tot beëindiging van de verzekering(en) zal worden overgegaan;
er registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gehanteerde signaleringssysteem;
terugvordering plaatsvindt van de eventueel reeds gedane uitkering(en) en de geldswaarde van onterecht toegekende
aanspraken, dan wel verzekeringsdekking alsnog zal worden ontzegd;
terugvordering plaatsvindt van eventueel reeds gemaakte kosten ter vaststelling van een aanspraak of het recht op een
(periodieke) uitkering
vervolg >>>>

vervolg 5
CIS
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), Bordewijklaan 2, 2591 XR
te 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.
Toepasselijk recht en klachten
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen
worden voorgelegd aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Wanneer het oordeel van de
Klachtencommissie voor de belanghebbende
niet bevredigend is en belanghebbende een consument is, zoals bedoeld in het Reglement van de Stichting Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening, kan belanghebbende zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.kifid.nl.
Inschrijving AFM, aard dienstverlening en vestiging
Goudse Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven in het register bij Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Goudse is een
aanbieder van verzekeringen. De Goudse is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (Postbus 9, 2800 MA Gouda).
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Ondertekening:
Datum:
Plaats:

……………………………………………………………….....................................................................................................
Handtekening verzekeringnemer
naam verzekeringnemer

