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Aanvraagformulier – 
Rechtsbijstandverzekering 

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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Wilt u verhuur van onroerend goed meeverzekeren?* ☐ Ja  ☐ Nee 

* Alleen mogelijk indien het model huurvoorwaarden VKB of een soortgelijke huurovereenkomst van toepassing is. 

Aantal locaties Soort verhuur Jaarpremie 2022 
per locatie 

____________ Korte periode (<1jaar) aan particulier/vereniging/stichting €   60,50 

____________ Langdurig (>1jaar) aan particulier/vereniging/stichting €   90,75 

____________ Bedrijfsmatig € 121,00 
 

Indien ‘Ja’, vul per locatie de volgende gegevens in: 

Locatie Adres Postcode Plaats Particulier/ 
Bedrijfsmatig 

Langdurig 
verhuur 
ja/nee 

____________ _____________________ _______ ___________ ____________ ________ 

____________ _____________________ _______ ___________ ____________ ________ 

____________ _____________________ _______ ___________ ____________ ________ 

____________ _____________________ _______ ___________ ____________ ________ 

____________ _____________________ _______ ___________ ____________ ________ 

____________ _____________________ _______ ___________ ____________ ________ 

____________ _____________________ _______ ___________ ____________ ________ 
 

Wilt u andere instellingen of stichtingen meeverzekeren?*    ☐ Ja  ☐ Nee 

* De mogelijkheden hiervoor alsmede de hoogte van de aanvullende premie wordt individueel beoordeeld. 

Indien ‘Ja’, vul per instelling/stichting de volgende gegevens in: 

Omschrijving instelling/stichting  Adres Postcode Plaats 
________________________________ ___________________ ________ _______________ 

________________________________ ___________________ ________ _______________ 

________________________________ ___________________ ________ _______________ 

________________________________ ___________________ ________ _______________ 
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Omschrijving instelling/stichting  Adres Postcode Plaats 
________________________________ ___________________ ________ _______________ 

________________________________ ___________________ ________ _______________ 

________________________________ ___________________ ________ _______________ 
 

3. Aantal predikantsplaatsen 
Het aantal predikantsplaatsen bedraagt: __________ 

Aantal 
predikantsplaatsen 

Jaarpremie 
2022 

 Aantal 
predikantsplaatsen 

Jaarpremie 
2022 

 Aantal 
predikantsplaatsen 

Jaarpremie 
2022 

1 € 121,00 4 € 181,51 7 € 242,00 

2 € 139,17 5 € 199,67 8 € 260,17 

3 € 157,31 6 € 217,81 9 € 278,32 

 

Bij meer dan 9 predikanten is de premie op aanvraag. 

 

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

☐ Factuur 

Betaling per Jaar 

 

5. Eerdere schade en overige vragen 
Belangrijk: Lees eerst de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht op bladzijde 7. 

Voor verzekeraar is het van belang te weten in hoeverre de gemeente en/of een van de te verzekeren 
personen (al eens) betrokken is/zijn (geweest) of mogelijk wordt/worden bij een juridisch geschil. 
Daarom wordt u verzocht onderstaande vragen te beantwoorden. Als een of meer van de onderstaande 
vragen met ‘ja’ beantwoord, dient u deze afzonderlijk toe te lichten. 
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1. Was de gemeente en/of een van de te verzekeren personen de afgelopen 5 jaar betrokken in een 
strafrechtelijke procedure? 
☐ Nee  ☐ Ja* 
Zo ja, graag een toelichting  ________________________________________________________ 

2. Werd ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd? 
☐ Nee  ☐ Ja* 
Zo ja, graag een toelichting  ________________________________________________________ 

3. Had de gemeente en/of een van de te verzekeren personen de afgelopen 3 jaar een arbeids-, huur- 
of ander geschil? 
☐ Nee  ☐ Ja* 
Zo ja, graag een toelichting  ________________________________________________________ 

4. Zijn er andere feiten en/of omstandigheden bekend die bij de beoordeling van het risico door 
ondertekenaars van belang kunnen zijn? (zoals saneringen, fusies of reorganisaties) 
☐ Nee  ☐ Ja* 
Zo ja, graag een toelichting  ________________________________________________________ 

5. Heeft de gemeente en/of een van de te verzekeren personen vaste contacten met een advocaat? 
☐ Nee  ☐ Ja* 
Zo ja, naam en vestigingsplaats ____________________________________________________ 

 

6. Ondertekening 
Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de 
overige verstrekte inlichtingen en verklaringen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de 
verzekeringsovereenkomst en vormen daarmee één geheel.  

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) bevoegd te zijn namens de rechtspersoon te tekenen en deze 
te binden en de vorenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de 
acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet juist te hebben 
voorgesteld (conform het bepaalde in artikel 7:928 BW e.v.). Met een belangrijk aspect wordt een aspect 
bedoeld dat de beoordeling of acceptatie van dit risico zal beïnvloeden.  

Toelichting op art. 7:928 BW 
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 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met 
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dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van dekking en het weigeren of beperken van een 
schadevergoeding op grond van de verzekering. 

Klachten 
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan het interne klachtenbureau van verzekeraar / 
assuradeur worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van ondertekenaars voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) wenden. Dit is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen 
tussen consumenten en financiële dienstverleners.  

Daarnaast is er de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Deze onafhankelijke tuchtraad, verbonden aan het Klachteninstituut 
Financiële dienstverlening (Kifid), behandelt de klachten van klanten over het gedrag van de verzekeraars. De Tuchtraad 
Financiële Dienstverlening, samengesteld uit onder meer prominente juristen, zorgt voor een solide fundament van de 
zelfregulering door toetsing aan belangrijke bindende gedragscodes en regelingen van het Verbond van Verzekeraars. Adres: 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Wie geen gebruik wil maken van de 
klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, 
kan het geschil voorleggen aan de rechter.  

Mededeling bescherming persoonsgegevens 
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden 
door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële diensten en het beheren 
van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van 
activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 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). In verband met een verantwoord 
acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS te Den Haag. 
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars risico's te beheersen en fraude 
tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl.  

Privacy 
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegeven en andere gegevens. 
Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of 
financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. 

Toepasselijk recht en geschillen 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Wij communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in het 
Nederlands. De verzekeringnemer en de uitkeringsgerechtigde kunnen klachten over de uitvoering van de verzekering eerst 
voorleggen aan het klachtenbureau van verzekeraar/assuradeur. Als de beslissing van het klachtenbureau voor de 
verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde niet bevredigend is, kan deze het geschil voorleggen aan de rechter. Door 
ondertekening verklaart tekenbevoegde de vragen op dit formulier naar waarheid te hebben beantwoord. Geen 
omstandigheden die voor de verzekeraar bij aangaan van de verzekeringsovereenkomst van belang kunnen zijn, zijn 
verzwegen of verkeerd voorgesteld. Door ondertekening verklaart tekenbevoegde akkoord te gaan met de 
verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u tegelijk met uw polisdocumenten. 

file://NLROT61NS2VF1.EMEA.MRSHMC.COM/GROUPS/GRP642/1_Marketing/2_Flyers%20and%20brochures/22-005%20FORM%20Aanvraagformulier%20%E2%80%93%20Collectieve%20aansprakelijkheidsverzekering%20-%20Dimfie%20van%20Sundert/www.verzekeraars.nl
file://NLROT61NS2VF1.EMEA.MRSHMC.COM/GROUPS/GRP642/1_Marketing/2_Flyers%20and%20brochures/22-005%20FORM%20Aanvraagformulier%20%E2%80%93%20Collectieve%20aansprakelijkheidsverzekering%20-%20Dimfie%20van%20Sundert/www.stichtingcis.nl
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Slotverklaring  
Ondergetekende verklaart:  

• vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben 
beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag te hebben 
verzwegen;  

• deze aanvraag, en de eventueel nog aan te leveren gegevens aan de verzekeraar / assuradeur, uit 
te geven om te dienen tot verkrijgen van aangevraagde verzekering;  

• van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. 

 

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. 22-008  

Versturen 

https://www.marsh.com/nl/nl/privacy-policy.html
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Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 
1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk 

te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze 
verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt.  

Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u 
heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u 
alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen 
met de op de aanvraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand 
is gesteld. 

2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een 
rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het strafrechtelijk verleden, opgezegde verzekeringen en de 
slotvraag ook voor: 

─ de leden van de maatschap; 

─ de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF); 

─ de statutaire 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)- hun statutair 
directeur(en) / bestuurder(s) en aandeelhouder(s)met een belang van 33,3%. 

3. Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een 
opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: 

─ wederrechterlijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in 
geschrifte of poging(en) daartoe; 

─ wederrechterlijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of 
enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; 

─ overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten? 

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en 
of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er 
sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja tegen welke voorwaarden de schikking tot 
stand kwam (u kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden). 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze 
verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: 

─ een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord: 

─ de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht volledig te zijn beantwoord, indien daarbij 
feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan de aanvrager, bijvoorbeeld op grond van 
de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot 
hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van 
het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn. 

5. Indien niet of volledig aan mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of 
zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand 
van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen. 
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