
Algemene informatie
Naam verzekeringnemer

Bankrekening
Telefoon

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
Loonheffingennummer 

Correspondentieadres

Bezoekadres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

E-mailadres
Contactpersoon 
Datum van oprichting

M/V  

Werknemersgegevens
Totaal aantal werknemers
Wilt u oproepkrachten meeverzekeren?
Zijn er op dit moment werknemers die ziek en/of  
arbeidsongeschikt zijn?

Heeft u werknemers in dienst die een WAO/WIA of 
andere uitkering  ontvangen?

Heeft u werknemers in dienst die    
onder de no-riskpolis van het UWV vallen?

Ja, namen, geboortedata en BSNNee

Ja, namen, geboortedata en BSNNee

Ja, namen, geboortedata en BSNNee

JaNee

Per halfjaar
Per kwartaal Per maand*
Factuur Automatische incasso

Per jaar Hoe wilt u de premie betalen?

Wijze van betaling 
* Automatische incasso verplicht

Ingangsdatum van de verzekering

Algemene informatie



Verzuimgegevens
Verzuimpercentages van de afgelopen 3 jaar 
(uitgesplitst per jaar) Het gemiddelde 
verzuimpercentage (en de daarbij behorende 
premie) wordt bepaald in de verhouding 3:2:1 
waarbij het laatste jaar het zwaarst meetelt.

Dekkingsgegevens

Zijn deze opgaven op basis van officiële cijfers van 
een Arbodienst? 
*svp Arborapportages bijvoegen

Dekkingspercentage 2e jaar
Eigen risicotermijn (werkdagen) 

70%
 10  20 30  65  130

Nee, toelichting Ja

Dekkingspercentage 1e jaar 70%100%

Werkgeverslasten meeverzekeren
Vaste 13e maand
Vakantietoeslag

Totale bruto loonsom gemaximeerd op € 100.000,- 
per werknemer 

Loonsomgegevens

€
%

15% 20% 25%
JaNee
JaNee

Gegevens Arbodienst
De Vanbreda Verzuimverzekering wordt afgesloten in combinatie met een Full Service contract van 
WorkingStyle. De kosten voor deze dienstverlening bedragen € 96,60 per verzekerde medewerker per jaar 
(tarief 2014). Deze kosten worden separaat door WorkingStyle in rekening gebracht. De ingangsdatum 
hiervan is gelijk aan de einddatum van het huidige Arbocontract (indien van toepassing)

Nee, toelichtingja*

Rechtstreeks telefoonnummer  
Emailadres contactpersoon
Huidige Arbodienstverlener
Einddatum contract
Is het contract al opgezegd?

Naam contactpersoon verantwoordelijk voor de 
verzuimbegeleiding
Functie contactpersoon

Zijn er momenteel langlopende verzuimdossiers (> 
6 weken) die door WorkingStyle dienen te worden 
overgenomen* JaNee

Ziekteverzuim, pagina 1

*Zie hiervoor het informatiepakket werkgevers verzuimbegeleiding van WorkingStyle.  
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Bij deze vragen dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager / het 
bedrijf van de aanvrager en/of andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd, die zijn 
voorgevallen in de laatste acht jaar; en indien er sprake is van een rechtspersoon tevens van de 
statutair directeur(en) / bestuurder(s) van de rechtspersoon; de aandeelhouder(s) met een belang van 
33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de statutair directeur(en) / bestuurder(s) 
daarvan. 

Voorgeschiedenis

Indien er meer gebeurtenissen zijn, dient een bijlage met eenzelfde specificatie te worden bijgesloten. 
  
Is er door een verzekeraar enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende 
voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan  wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend 
voor dat risico en voor die verzekering golden? Nee Ja, toelichting

Is er sprake geweest van aanraking met politie / justitie ter zake van (verdenking van) het plegen van een 
misdrijf? Nee Ja, toelichting

Handtekening Verzekeringnemer

PlaatsDatum

In verband met het voeren van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid kan Vanbreda Risk 
& Benefits B.V. persoonsgegevens bij Stichting CIS te Zeist raadplegen en daar in geval van een gemelde 
schade laten opnemen. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. Zie ook  
www.stichtingCIS.nl 
 
Aanvrager is verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor zichzelf 
en voor iedere andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat hij zelf weet en wat die 
andere persoon weet. Aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een ander die vragen 
namens hem. Aan de hand van de gegeven antwoorden op deze vragen en de vragen in de eventuele 
gezondheidsverklaring moet verzekeraar een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken. 
Aanvrager verklaart met de ondertekening van dit formulier en/of de aanvaarding van de polis dat de 
vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering te verkrijgen. 
Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn 
beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen 
met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om verzekeraar te misleiden, of indien verzekeraar de 
verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en naar waarheid zouden zijn beantwoord, 
heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te zeggen. 
 
Klachten die betrekking hebben op deze verzekering kunnen worden ingediend via e-mail 
info@vanbredanl.com of schriftelijk bij de Afdeling Kwaliteitsbewaking, Postbus 875, 3000 AW te 
Rotterdam. Indien de reactie niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan 
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG. 
 
Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten is Nederlands recht van toepassing.

Ondertekening

www.stichtingCIS.nl
mailto:info@vanbredanl.com
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Verzuimpercentages van de afgelopen 3 jaar (uitgesplitst per jaar) Het gemiddelde verzuimpercentage (en de daarbij behorende premie) wordt bepaald in de verhouding 3:2:1 waarbij het laatste jaar het zwaarst meetelt.
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Gegevens Arbodienst
De Vanbreda Verzuimverzekering wordt afgesloten in combinatie met een Full Service contract van WorkingStyle. De kosten voor deze dienstverlening bedragen € 96,60 per verzekerde medewerker per jaar (tarief 2014). Deze kosten worden separaat door WorkingStyle in rekening gebracht. De ingangsdatum hiervan is gelijk aan de einddatum van het huidige Arbocontract (indien van toepassing)
Rechtstreeks telefoonnummer  
Emailadres contactpersoon
Huidige Arbodienstverlener
Einddatum contract
Is het contract al opgezegd?
Naam contactpersoon verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding
Functie contactpersoon
Zijn er momenteel langlopende verzuimdossiers (> 6 weken) die door WorkingStyle dienen te worden overgenomen*
Ziekteverzuim, pagina 1
*Zie hiervoor het informatiepakket werkgevers verzuimbegeleiding van WorkingStyle. 
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Bij deze vragen dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager / het bedrijf van de aanvrager en/of andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd, die zijn voorgevallen in de laatste acht jaar; en indien er sprake is van een rechtspersoon tevens van de statutair directeur(en) / bestuurder(s) van de rechtspersoon; de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de statutair directeur(en) / bestuurder(s) daarvan. 
Voorgeschiedenis
Indien er meer gebeurtenissen zijn, dient een bijlage met eenzelfde specificatie te worden bijgesloten.   Is er door een verzekeraar enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan  wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?
Is er sprake geweest van aanraking met politie / justitie ter zake van (verdenking van) het plegen van een misdrijf?
Handtekening Verzekeringnemer
Plaats
Datum
In verband met het voeren van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid kan Vanbreda Risk & Benefits B.V. persoonsgegevens bij Stichting CIS te Zeist raadplegen en daar in geval van een gemelde schade laten opnemen. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. Zie ook  www.stichtingCIS.nl
Aanvrager is verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor zichzelf en voor iedere andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat hij zelf weet en wat die andere persoon weet. Aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een ander die vragen namens hem. Aan de hand van de gegeven antwoorden op deze vragen en de vragen in de eventuele gezondheidsverklaring moet verzekeraar een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken. Aanvrager verklaart met de ondertekening van dit formulier en/of de aanvaarding van de polis dat de vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering te verkrijgen. Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om verzekeraar te misleiden, of indien verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en naar waarheid zouden zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te zeggen.Klachten die betrekking hebben op deze verzekering kunnen worden ingediend via e-mail info@vanbredanl.com of schriftelijk bij de Afdeling Kwaliteitsbewaking, Postbus 875, 3000 AW te Rotterdam. Indien de reactie niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG.Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten is Nederlands recht van toepassing.
Ondertekening
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