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Aanvraagformulier voor milieuschadeverzekering voor  
agrarische risico’s 
U heeft voor elk risicoadres een apart aanvraagformulier nodig! 

 

1.  Uw gegevens 
 

a. Uw naam:    …………………………………………………………. 

 

b. Uw postadres:   …………………………………………………………. 

 

c. Uw postcode en woonplaats  …………………………………………………………. 

 

 

2.  Uw bedrijf 
 

a. Wat zijn de hoofd- en nevenactiviteiten van uw bedrijf?   

(Wilt u dit zo uitvoerig mogelijk beschrijven?) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Wat is het adres van de locatie die u wilt verzekeren (risicoadres)? 

 

Straatnaam:………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier MSV 2005 Agrarische risico's versie 2011  2/13 

3.  Gevaarlijke stoffen 
 

a. Slaat u gevaarlijke stoffen op in bovengrondse tanks? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan het volgende invullen? 

 

Soort stof   Inhoud in m3  Aantal Tanks 

1.  …………………….  ……………...  …………… 

2.  …………………….  ………………  …………… 

3.  …………………….  ………………  …………… 

4.  …………………….  ………………  …………… 

 

Wilt u meer dan vier bovengrondse tanks verzekeren? Wilt u dan de gevraagde gegevens van de(ze) 
tanks als bijlage bij dit formulier meesturen? 
 

b. Slaat u gevaarlijke stoffen op in ondergrondse tanks? 

o ja 

o nee 

 

Ondergrondse tanks vallen niet binnen de dekking van de Milieuschadeverzekering. Wilt u deze tanks 
toch verzekeren? Vraag dan een aanvraagformulier voor onze Tankverzekering bij ons aan.  
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c. Slaat u gevaarlijke stoffen op anders dan in tanks ? 

(excl. kunstmest, ontsmetting- en/of bestrijdingsmiddelen) 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan aangeven hoeveel vaste en/of vloeibare stoffen, 
bestrijdingsmiddelen niet meegerekend, u opslaat? 
 

o 1 - 1.000 kg of liter 

o 1.001 - 5.000 kg of liter 

o 5.001 - 10.000 kg of liter 

o 10.001 - 50.000 kg of liter 

o 50.001 - 100.000 kg of liter 

o 100.001 - 500.000 kg of liter 

o meer, namelijk ……………. 

 

d. Slaat u vloeibare kunstmest, vaste en/of vloeibare ontsmetting- en bestrijdingsmiddelen op? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan aangeven hoeveel vloeibare kunstmest, vaste 
en/of vloeibare ontsmetting- en bestrijdingsmiddelen u opslaat? 
 

o 1 - 1.000 kg of liter 

o 1.001 - 5.000 kg of liter 

o 5.001 - 10.000 kg of liter 

o 10.001 - 50.000 kg of liter 

o 50.001 - 100.000 kg of liter 

o 100.001 - 500.000 kg of liter 

o meer, namelijk ……………. 
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e. Slaat u vaste kunstmest op anders dan in silo’s? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan aangeven hoeveel vaste kunstmest u opslaat? 
 

o 1 - 5.000 kg of liter 

o meer, namelijk ……………. 

 

f. Hoe lang is de vaste kunstmest op uw risicoadres aanwezig? 

o Korter dan 3 maanden per jaar 

o Langer dan 3 maanden per jaar 

 

g. Slaat u producten van kunststof of rubber op op uw risicoadres? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan aangeven hoeveel kunststof of rubber producten u 
opslaat? 
 

o 1 – 5.000 kg 

o meer, namelijk ……………. 

 

h. Is er asbest op uw risicoadres? 

o ja 

o nee 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan aangeven of u de kosten van asbestsanering wil 
meeverzekeren? 
 
o ja 

o nee 

 



 

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier MSV 2005 Agrarische risico's versie 2011  5/13 

4. Dunne mest 

 
a. Slaat u dunne mest op anders dan in kelders? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan ook vraag 4b en 4c invullen? 

 

b. Hoeveel silo’s en/of mestbassins heeft u in gebruik voor de opslag van dunne mest? 

…………………………………… 

c. Hoeveel dunne mest slaat u daarin op? 

……………………………………m3 

 

5. Werkzaamheden bij klanten 

 
a. Voert u werkzaamheden bij klanten uit? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘nee’ beantwoord? Wilt u dan doorgaan met vraag 6? 

 

b. Wat is het jaarloon van uw werkzaamheden bij klanten? 

Met jaarloon wordt bedoeld het jaarloon volgens de WW voor aftrek van de franchise. Dit bedrag 
wordt vermeerderd met € 25.000,00 voor iedere eigenaar, firmant en directeur-grootaandeelhouder. 
€ ……………………………………………… 

 

c. Gebruikt u bij de werkzaamheden open vuur? 

o ja 

o nee 

 

d. Houdt u zich bezig met grondverzet? 

o ja 

o nee 
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6.  Vereniging van Eigenaren (VVE) 
 

a. Wordt deze verzekering aangevraagd in de hoedanigheid van een VVE van het risicoadres? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘nee’ beantwoord? Wilt u dan doorgaan met vraag 7? 

 

b. Wat zijn de activiteiten van de (mede)eigenaren? 

o woon-, kantoor-, en/of winkelactiviteiten 

o overige activiteiten, namelijk ..........................................................................................................  

 

c. Wat is de herbouwwaarde van panden/ruimtes van de VVE? 

€ ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7.  Verhuur 
 

a. Bent u eigenaar van het risicoadres? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘nee’ beantwoord? Wilt u dan doorgaan met vraag 8? 
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b. Verhuurt u (een gedeelte van) het risicoadres?  

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan ook vraag 7c en 7d invullen? 

 

c. Wat zijn de activiteiten van de huurders? 

o woon-, kantoor-, en/of winkelactiviteiten 

o overige activiteiten, namelijk ..........................................................................................................  

d. Wat is de herbouwwaarde van panden/ruimtes die u verhuurt? 

€ ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8.  Bedrag 
 

Voor welk bedrag wilt u het risico verzekeren?  

o € 500.000,- 

o € ……………. (wilt u een bedrag invullen dat een veelvoud is van € 250.000,-?) 

 

 

9.  Bodemsituatie 
 

a. Beschikt u over een rapport bodemonderzoek, conform het NEN 5740-protocol voor 
bodemonderzoek dat niet ouder is dan drie jaar?  

o ja  

o nee  

 

b. Zijn er in uw bedrijf ooit omstandigheden geweest waardoor de bodem verontreinigd kan 
zijn? 

o ja 

o nee 
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10.  Overige algemene gegevens 
 

a. Bent u of een andere belanghebbende in de laatste acht jaar wel eens aangesproken door 
    derden voor schade aan personen en/of stoffelijke zaken, verbandhoudend met het in het 
    milieu brengen van stoffen? 

o ja 

o nee 

 

b. Is tegen u of een andere belanghebbende in de laatste acht jaar wel eens een onderzoek of 
    vervolging ingesteld wegens het vermoeden van enige overtreding van wetten en / of 
    voorschriften met betrekking tot het in het milieu brengen van stoffen? 

o ja 

o nee 

 

c. Zijn er op dit moment omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot vervolging of 
    aansprakelijkstelling wegens milieuaantasting nu en in het verleden? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u een van de vragen 10a t/m 10c met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan uw antwoord hieronder 
toelichten? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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d. Is u of een andere belanghebbende in de laatste acht jaar een verzekering geweigerd of werd 

een verzekering opgezegd? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan aangeven om wat voor soort verzekering het ging 

en wat de reden was voor de opzegging/weigering? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Heeft u of een andere belanghebbende in de laatste acht jaar een of meerdere schades geleden: 

- waartegen de aangevraagde verzekering dekking biedt, en  

- die niet eerder bij ons is/zijn aangemeld? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan aangeven: 

- wanneer die schades hebben plaatsgevonden:………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

- om wat voor soort schade(s) het ging:………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

- hoe groot de omvang van die schade(s) was?:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 
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11.  Politie of justitie 
 

a. 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: 
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, 
  valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; 
- wederrechtelijke 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, de Wet economische delicten? 

o ja 

o nee 

 

LET OP: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) 
vennootschap onder firma is, geldt deze vraag ook voor de in de toelichting op de mededelingsplicht 
onder 2 omschreven personen 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord? Wilt u dan ook vraag 11b t/m 11d invullen? 

U kunt dit formulier eventueel vertrouwelijk aan de directie sturen. Schrijft u dan ‘vertrouwelijk’ op 
de envelop waar u dit formulier instopt. Stuur het naar <adres>.  

 

b. Om welk misdrijf ging het? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Is er een rechtszaak geweest?  

o ja 

o nee 

 

Heeft u deze vraag met ‘ja’ beantwoord?. Wilt u dan aangeven wat de uitkomst van de rechtzaak was? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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d. Heeft u de eventuele (straf)maatregelen al uitgevoerd?   

o ja 

o nee 

 

 

12. Overige mededelingen 
 

Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, nog over informatie die voor de 
beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de verzekeraar van belang kan zijn, en die niet 
bij de beoordeling van een van de voorgaande vragen is verstrekt? 

o ja 

o nee 

 

Zo ja, welke informatie is dat?  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Toelichting op de mededelingsplicht 
Verzwijging 

1. U bent verplicht de 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 
bekende derden, wiens belangen worden meeverzekerd (bij persoonsverzekeringen: en die de 
leeftijd van zestien jaren heeft bereikt). 
Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere 
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar 
bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 

Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit er toe leiden dat het 
recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als 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, dan heeft de verzekeraar tevens het recht de verzekering op te zeggen. 

2. Als deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap 
onder firma of een andere rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het 
schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag ook voor: 
- leden van de maatschap; 
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma; 
- 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) – hun statutair directeur(en) / bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% 
of meer. 

3. 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, als deze 
vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier. 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de 
mededelingsplicht voor deze verzekering bovendiende volgende uitgangspunten: 
- een niet beantwoorde vraag of een open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn 
  beantwoord; 
- de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. 
De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden 
zijn verzwegen of verkeerd verondersteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de 
overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of aard van de 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. 

Recht 

Op de te sluiten verzekeringsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
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13. Ondertekening 
Belangrijk: 
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de 
mededelingsplicht in de toelichting op de mededelingsplicht. Door ondertekening van dit 
aanvraagformulier verklaart u: 
- een verzekering te willen sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van verzekering 
  omschreven dekking, en dat u akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en 
  daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering; 
- het object met alle aan- en toebehoren in goede staat verkeert en zal worden gehouden. 

 

 

Plaats: 

Datum: 

 

Uw handtekening:  

 

 

 


