
 

Aanvraagformulier WEGAM 
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen 

 

1. ALGEMEEN 

Betreft  Aanvraag   Offerte  Wijziging, betreft polisnummer          

Tussenpersoon                     Tussenpersoon nr.          

 

Gewenste ingangsdatum      -     -      

Gewenste contractsduur  1 jaar      2 jaar      3 jaar      4 jaar      5 jaar 

 

2. GEGEVENS VERZEKERINGNEMER 

Achternaam en voorletters             Geslacht   Man  Vrouw 

Adres              

Postcode en woonplaats            

Telefoonnummer               Geboortedatum      -     -      

Bank- of gironummer            

 

3. AANVRAAG WEGAM  

Gewenste premiebetaling  Per jaar  Per half jaar   Per kwartaal  

 Per maand (automatische incasso verplicht) 

 Automatische betaling, bank/giro moet zijn ingevuld. 

Te verzekeren som   € 1.250.000,-
1
 per gebeurtenis. 

 

Totaal aantal werknemers               

Aantal werknemers met een bedrijfsauto              

Aantal stuks WAM-plichtig werkmaterieel              

Aantal werknemers dat per verzekeringsjaar meer dan 5.000 km voor de werkgever rijdt         

 

Zijn er werkmaatschappijen welke (eventueel) meeverzekerd moeten worden?  Ja  Nee  

Zo ja, welke?                

 

4. KEUZEMOGELIJKHEDEN TOT UITBREIDING VAN DE DEKKING 

 

Rubriek A is de basisdekking en deze is verplicht. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw dekking uit te breiden met de 

rubrieken B en/of C. 

 

Keuze Rubriek Dekkingsomschrijving 

 

 

A Basisdekking (verplicht) 

Dekt de aansprakelijkheid van de werkgever conform artikel 7:658 BW en 7:611 BW voor schade als 

bestuurder of inzittende van een motorrijtuig. 

 

 

B Verkeersdeelname door middel van openbaar vervoer, fiets of als voetganger 

Dekt de aansprakelijkheid van de werkgever conform artikel 7:658 BW en 7:611 BW voor schade aan een 

werknemer tijdens verkeersdeelname door middel van openbaar vervoer, fiets of als voetganger. Voor 

deze rubriek geldt een franchise van €750,- op niet elders verzekerde schade. 

 

 

C Woon- en werkverkeer 

Dekt schade van werknemers tijdens woon- werkverkeer. Biedt dekking voor personenschade. 

Zaakschade is uitsluitend gedekt bij een gedekte personenschade. 

 

 

B en C Verkeersdeelname door middel van openbaar vervoer, fiets of als voetganger en woon- 

werkverkeer. 

Zie de vorige omschrijvingen. 

 

                                                      
1 Dit is het standaard bedrag per aanspraak, maximaal 2x dit bedrag per verzekeringsjaar. 
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5. PREMIES EN CONDITIES 

 

Voor de premieberekening dienen wij wanneer hierom wordt verzocht een opgave te krijgen van de aantallen medewerkers van 

het bedrijf en de categorie waarin ze vallen. In die aantallen dienen ook het aantal uitzendkrachten opgenomen te worden. 

Tevens willen wij, ook tussentijds, geïnformeerd worden omtrent uitbreidingen van betekenis in het personeelsbestand 

(bijvoorbeeld bij fusie). Alleen bij uitbreidingen van betekenis zullen wij tot herziening/naverrekening van de premie voor het 

betreffende verzekeringsjaar overgaan. 

 

6. EINDVRAGEN 

 

Belangrijk: leest u voor het invullen van onderstaande vragen eerst de toelichting elders in dit formulier met betrekking tot de 

reikwijdte van uw mededelingsplicht. 

 

6.1 VERZEKERINGSVERLEDEN 

Heeft een verzekeringsmaatschappij u, uw bedrijf, een verzekerde en/of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het 

sluiten van deze verzekering(en) ooit een verzekering opgezegd, geweigerd of tegen beperkte voorwaarden of verhoogde 

premie geaccepteerd dan wel voortgezet? 

 Nee    

 Zo ja, graag invullen:  Soort verzekering            

    Maatschappij            

    Reden             

    Datum             

    Evt. polisnummer            

 

6.2 SCHADEVERLEDEN 

Heeft het bedrijf of één der belanghebbenden in het afgelopen jaar en de vijf voorafgaande jaren schade gehad? 

  Nee 

  Zo ja, graag hieronder specificeren 

 

Soort schade        Maatschappij      Schadebedrag  Datum 

 

            €             

            €             

            €             

            €             

 

6.3 STRAFRECHTELIJK VERLEDEN 

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 vuurwapenwet, de Opiumwet of de wet economische delicten? 

 Nee   Ja 

 

Zo ja, geef hieronder 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. Indiend 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.  

Let op: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) vennootschap onder firma is, 

geldt deze vraag ook voor de in de toelichting* onder punt 2 omschreven personen. 
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7. 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. Bij beantwoording is bovendien 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. 

 

Indien u niet (volledig) aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks 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. 

 

2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een (commanditaire) vennootschap 

onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vagen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het 

strafrechtelijke verleden en de slotvraag ook voor: 

- de leden van de maatschap; 

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

- de statutair directeur(en) 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]. 

 

De aanvrager/kandidaat-verzekernemer is ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten op basis van 

algemene voorwaarden. Hij verklaart dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij ermee 

akkoord gaat dat zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst. 

De handtekening van de aanvrager geldt tevens als machtiging indien er gekozen is voor automatisch betalen. 

 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door; 

 

Naam           Plaats            

 

Datum      -     -        Handtekening      
 

 

8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

De bij de aanvraag of wijziging van een financieel product en/of financiële dienst verstrekte persoonsgegevens worden door de 

gevolmachtigde, respectievelijk een andere tot de LTO Verzekeringen behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het 

aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële producten en/of 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 Financiële Instellingen” 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, telefoon 070 – 33 38 500). 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling 

hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing (zie 

www.stichtingcis.nl). 
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9. BIJZONDERHEDEN 

- Cerass Assuradeuren BV, statutair gevestigd te Velserbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer 5203673 en in het Wft-register van de AFM onder vergunningnummer 12007383, 

treedt op als gevolmachtigde van REAAL Schadeverzekeringen N.V. 

- REAAL Schadeverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in het Wft-register van de AFM onder vergunningnummer 

12000468, is de risicodrager van uw verzekering. 

- Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. 

- Voor eventuele geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk 

wenden tot de directie van Cerass Assuradeuren BV en/of REAAL Schadeverzekeringen. 

- Wanneer het oordeel van Cerass Assuradeuren BV en/of REAAL Verzekeringen voor een belanghebbende niet 

bevredigend is en belanghebbende een consument is, zoals gedefinieerd in het reglement van de Raad van Toezicht 

Verzekeringen, kan de belanghebbende zich wenden tot: 

 

Klachteninstituut Verzekeringen 

Postbus 93560 

2509 AN Den Haag 

www.klachteninstituut.nl 

  

Wanneer belanghebbende geen gebruik wil maken van deze klachten behandelingsmogelijkheden, of wanneer de behandeling 

of uitkomst voor belanghebbende niet bevredigend is, kan het verschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
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