VRAGENFORMULIER OFFERTE MEEÙS VVP
Wij verzoeken u de volgende vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, opdat wij een optimale beoordeling van het
risico kunnen maken. Bij onvoldoende ruimte, verzoeken wij u gebruik te maken van een bijlage.

GEGEVENS AANVRAGER
1. Algemene gegevens
Naam bedrijf:

___________________________________________________________________

Adres:

___________________________________________________________________

Postcode en vestigingsplaats:

___________________________________________________________________

Telefoonnummer:

___________________________________________________________________

2. Risicoadres:
Risicoadres

___________________________________________________________________

Postcode en vestigingsplaats

___________________________________________________________________

Herbouwwaarde gebouw

€ _________________________________________________________________

Bouwaard

_________________________________ Bouwjaar pand: ___________________

Dakbedekking

___________________________________________________________________

Bestemming

___________________________________________________________________

Welke isolatiematerialen zijn gebruikt In de gevels?
☐ Minerale wol/glaswol/Rockwol

☐

PUR

☐ PIR

☐ Polystereen (PS/EPS)

☐ PIR

☐ Polystereen (PS/EPS)

Welke isolatiematerialen zijn gebruikt In de daken?
☐ Minerale wol/glaswol/Rockwol

☐ PUR
☐ Nee
☐ Nee

Is er sprake van achterstallig onderhoud?
Is er sprake van leegstand?
3. Brandbeveiliging
Zijn er draagbare blusmiddelen aanwezig?
Zijn er slanghaspels aanwezig?
Vindt jaarlijks controle door leverancier plaats? Is er
een automatische brand- / rookmeldinstallatie Is
deze installatie gecertificeerd?
Is deze installatie voorzien van doormelding?
Naar welke instantie wordt deze doorgemeld?
Wordt de installatie halfjaarlijks gecontroleerd?
Is er een automatische sprinklerinstallatie aanwezig?
Is deze installatie gecertificeerd?
4. Inbraakbeveiliging
Is er een inbraakmeldinstallatie aanwezig?
Is deze installatie gecertificeerd
Vindt doormelding van inbraakalarm plaats?
5. inspectie
Is er een inspectierapport van een verzekeraar
beschikbaar?
6. Bijlagen

☐ Foto’s

☐ Ja
☐ Ja

☐ Nee
☐ Ja
☐ Nee
☐ Ja
☐ Nee
☐ Ja
☐ Nee
☐ Ja
☐ Nee
☐ Ja
☐ Nee
☐ Ja
☐ Brandweer
☐ Nee
☐ Ja
☐ Nee
☐ Ja
☐ Nee
☐ Ja

☐ Gedeeltelijk, namelijk

☐ Ja, in

☐ P.A.C.

%

☐

☐ Nee
☐ Nee
☐ Nee

☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja naar: ____________________________

☐ Nee

☐ Ja, dan rapport meezenden.
☐ Taxatierapport

%

☐ Anders, namelijk

7. Schadeverloop laatste 3 jaar : opstal / aansprakelijkheid / glas:
Schadedatum

Schade geclaimd op
Opstal / AVB / Glas

Soort schade

Schadeoorzaak

Schadebedrag

