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Aanvraagformulier –  
Aansprakelijkheidsverzekering 

1. Gegevens verzekeringnemer
Het college van kerkrentmeesters van de: 

☐ Protestantse gemeente i.w. ___________________________________________________ 

☐ Protestantse gemeente te ___________________________________________________ 

☐ Hervormde gemeente te ___________________________________________________ 

☐ Gereformeerde kerk te ___________________________________________________ 

☐ Evangelisch Lutherse gemeente te ___________________________________________________

☐ Anders, namelijk ___________________________________________________ 

Correspondentie adres ___________________________________________________ 

Postcode en plaats  ___________________________________________________ 

Telefoonnummer  ___________________________________________________ 

E-mailadres ___________________________________________________ 

Bankrekeningnummer  ___________________________________________________ 

Is er recht op aftrek BTW? ☐ Ja ☐ Nee

2. Verzekerde hoedanigheid
Conform het daaromtrent bepaalde in de ordinantie 11 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland.  
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3. Aantal predikantsplaatsen
Het aantal predikantsplaatsen bedraagt: 

Aantal 
predikantsplaatsen 

Premie Aantal 
predikantsplaatsen 

Premie Aantal 
predikantsplaatsen 

Premie 

1 €   79,90 4 € 159,20 7 € 250,70 

2 € 104,30 5 € 189,70 8 € 281,20 

3 € 128,70 6 € 220,20 9 € 311,70 

4. Premiebetaling
Betaling via ☐ Automatische incasso, graag bijgevoegd document invullen.

☐ Factuur

Betaling per Jaar 

5. Eerdere schaden
Hebben zich in het verleden schaden voorgedaan waarvoor u aansprakelijk was? 

☐ Nee ☐ Ja, toelichting: ________________________________________________________ 

Wanneer?  ______________________________ 

Door welke oorzaak?  ______________________________ 

Hoeveel bedroeg de schade?  ______________________________ 

6. Ingangsdatum

Gewenste ingangsdatum ________________ 

NB. De gewenste ingangsdatum is minimaal de dag volgend op de datum van ontvangst van dit 
aanvraagformulier.
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7. Algemene slotvragen
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. Dit betreft ook 
informatie van of over belanghebbenden bij de verzekering. Onder belanghebbenden in dit verband 
verstaan wij: aanvrager, verzekeringnemer. Wilt u daarom de volgende vragen beantwoorden: 

1. Is aan u of een andere belanghebbende in de afgelopen 5 jaar:

─ Een verzekering geweigerd 
☐ Nee ☐ Ja, toelichting: _____________________________________________________

─ Een verzekering opgezegd 
☐ Nee ☐ Ja, toelichting: _____________________________________________________

─ Een verzekering onder beperkende of bijzondere voorwaarden opgesteld 
☐ Nee ☐ Ja, toelichting: _____________________________________________________

─ Een claim geheel of gedeeltelijk afgewezen 
☐ Nee ☐ Ja, toelichting: _____________________________________________________

─ Schade teruggevorderd in verband met onware opgave 
☐ Nee ☐ Ja, toelichting: _____________________________________________________

2. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest
met politie of justitie in verband met strafbare feiten? Hieronder valt bijvoorbeeld ook geseponeerde
zaak, vrijspraak, oplegging en tenuitvoerlegging van een straf.
☐ Nee ☐ Ja, vul onderstaande in:

U heeft aangegeven dat u of een andere belanghebbende bij de verzekeringsaanvraag een 
strafrechtelijk verleden heeft. Wilt u daarom de volgende vragen beantwoorden: Bent u of een 
andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar als verdachte of ter uitvoering van 
een opgelegde straf of maatregel in aanraking geweest met politie of justitie in verband met strafbare 
feiten zoals: 

─ Onrechtmatig verkregen of te verkrijgen voordeel zoals diefstal, heling, verduistering, bedrog, 
oplichting, valsheid in geschrifte; 

─ Wederrechtelijke benadering van anderen zoals vernieling of beschadiging, opzettelijke 
brandstichting, afpersing en afdreiging; 

─ Enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid zoals mishandeling, aanranding, verkrachting, 
ontucht met minderjarigen, het in bezit hebben van kinderporno etc. of misdrijven gericht tegen 
het leven (moord, doodslag); 
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─ Misdrijven met betrekking tot het in bezit hebben van een handelen in wapens en/of munitie; 

─ Drugsmisdrijven zoals het in bezig hebben, kweken, handelen in wapens en/of munitie; 

─ Milieumisdrijven of misdrijven zoals strafbaar gesteld in de Wet op de Economische delicten; 

─ Verkeersmisdrijven zoals rijden onder invloed, doorrijden na aanrijding, rijden tijdens rijverbod of 
tijdens een ontzegging voor het besturen motorrijtuigen; 

─ Witwassen van door criminaliteit verkregen financiële middelen; 

─ Het plegen of medeplegen van identiteitsfraude, fraude met (sociale) verzekeringen, 
internetfraude, belastingfraude of andere vorm van fraude; 

─ Misdrijven die te maken hebben met terrorisme; 

─ Deelname aan een criminele organisatie; 

─ Strafbare poging van een of meer van bovengenoemde strafbare feiten. 
☐ Nee ☐ Ja, vul onderstaande in:

Om welk strafbaar feit ging het? 
_____________________________________________________________________________ 

Wat was het gevolg? (veroordeling, sepot, ontslag van rechtsvervolging, vrijspraak) 
_____________________________________________________________________________ 

Zijn eventuele (straf)maatregelen opgelegd en in welke periode deze ten uitvoer zijn gelegd? 
_____________________________________________________________________________ 

U kunt deze informatie rechtstreeks vertrouwelijk sturen naar: Victor Insurance Europe B.V.: 
Conradstraat 18 A, 3013 AP Rotterdam / Postbus 1545, 3000 BM Rotterdam 

8. Slotverklaring
Ondergetekende verklaart: 

• Deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend;

• Geen bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag te hebben verzwegen;

• Akkoord te gaan met de toepassing van de geldende verzekeringsvoorwaarden op de aangevraagde
verzekering. De verzekeringsvoorwaarden kunt u raadplegen op http://www.kerkrentmeester.nl of
kunnen op verzoek worden toegezonden.
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Toelichting reikwijdte mededelingsplicht 
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of 
behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar/ assuradeur, of en zo ja, op welke 
voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of 
mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:928 BW, 
afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang 

Plaats   Datum 

___________________ ___________________ 

Naam Functie Handtekening 

___________________ ___________________ ___________________ 

U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar: Marsh, Postbus 232, 3000 AE Rotterdam of via 
onderstaande button. 

Marsh gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt voorkomen. Meer informatie over wat 
er met uw persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden beveiligd, met wie deze eventueel worden gedeeld en wat uw rechten zijn, kunt u lezen in ons privacy statement 
(https://www.marsh.com/nl/nl/privacy-policy.html) 

Copyright © 2022 Marsh B.V. Alle rechten voorbehouden. 22-005 

Versturen 
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