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Aanvraagformulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Fietstaxi conform vergunningseisen 
Gemeente Amsterdam, bij Nedasco via Sporenburg Advies Groep (2745). 
 
Het bedrijf: 

Bedrijfsnaam  
Naam eigenaar  
Geboortedatum  
Adres incl huisnummer  
Postcode/plaats  
Inschrijving KvK  
Hoedanigheid Fietstaxi, Vervoer per fietstaxi. 
Telefoonnummer  
E-mailadres  
IBAN nummer  

 
Vraagt hierbij aan: 

 Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) met een verzekerde som van € 2.500.000,- 
per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per jaar.  

 
En gaat akkoord met: 

 Het eigen risico is € 1.000,- per aanspraak 

 Dekkingsgebied is Nederland 

 Reaal voorwaarden AVB-A2014 Aansprakelijkheid bedrijven 

 Een contractsduur van 1 jaar, voorts voor onbepaalde tijd per maand opzegbaar. 

 De volgende clausules op de polis: 
 
1712 REAAL, Uitsluiting voorrisico. 
Niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten 
dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Indien sprake is van 
een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar 
voortvloeien dan is voor de toepassing van de uitsluiting bepalend de datum van de aanvang 
van de reeks. 
 
2131 REAAL, Geen personeel. 
De op de polis genoemde jaarpremie is erop gebaseerd dat verzekeringnemer geen 
personeel heeft. Indien hierin wijziging komt dient hiervan terstond opgave aan verzekeraar 
gedaan te worden, waarna deze het recht heeft om premie en/of condities opnieuw vast te 
stellen. 
 
BZ999-1 REAAL, Vergunning. 
Deze verzekering geschiedt op voorwaarde dat: indien voor de werkzaamheden een 
vergunning is vereist, dient verzekeringnemer blijvend in het bezit van een geldige 
vergunning te zijn. 
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Tegen een premie van (geef uw keuze aan): 

Periode Premie Inclusief kosten en assurantiebelasting 

⃝ Per jaar  € 500,-   € 606,03 

⃝ Per half jaar € 250,- € 303,53 

⃝ Per kwartaal  € 125,- € 152,28 

⃝ Per maand € 41,67 € 51,45 

 
Voorgeschiedenis 
Zijn er in de afgelopen 5 jaar schades veroorzaakt / geleden door gebeurtenissen 
waarvoor de aan te vragen verzekering dekking biedt?  
⃝  Ja  ⃝  Nee  
 
Is er in de afgelopen 5 jaar door een verzekeringsmaatschappij 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? 
⃝  Ja  ⃝  Nee  
 
Is er in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling (ongeacht de opgelegde straf) of 
een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 uur), of aanraking 
met justitie ter uitvoering van een opgelegde (straf) maatregel in verband met bovenstaande, of een 
uitgebrachte dagvaarding in een lopende procedure, alles 
ter zake van een misdrijf? 
⃝  Ja  ⃝  Nee  
 
Indien een van de vragen met ja is beantwoord, dan hier graag een toelichting: 
 
 
 
 
 
Verklaring 
Ondergetekende verklaart hierbij de vragen naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met 
de aanvraag van deze verzekering. 
 
Tevens verklaard ondergetekende dat Nedasco de premie mag incasseren van het eerder genoemde 
IBAN nummer. 
 
Plaats:  …………………………………………………………………….. 
 
Datum:  …………………………………………………………………….. 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Dit aanvraagformulier kan gemaild worden naar: info@sagbv.nl. Bij voorkeur per scan, maar dit mag 
ook een goed leesbare foto zijn! 
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