
   
Postbus 2150, 7801 CD Emmen , tel: 0591-645648 , frank@candor.nl . tp:5103 

 
Formulier voor goederen inventaris en handelsvoorraad 

 

Gegevens onderneming 

 
Naam:______________________________________________________ 

Adres:______________________________________________________ 
Postcode & plaats:____________________________________________ 

Website:____________________________________________________ 
Datum van oprichting:_________________________________________ 

Omschrijving werkzaamheden:__________________________________ 
Zijn er meerdere bedrijven/instellingen gevestigd in het te verzekeren 

gebouw Ja  Nee 
Zo ja nadere 

omschrijving:________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Te verzekeren waarde 

 

Verzekerd bedrag bedrijfgebouw: €__________ 

Verzekerd bedrag huurdersbelang:€__________ 
Verzekerd bedrag inventaris:  €__________ 

Verzekerd bedrag goederen:  €__________ 
Verzekerd bedrag overig:  €__________ 

Verzekerd bedrag bedrijfsschade: €__________ 
Schade vergoedingstermijn  26 weken  52 weken  

 
Waarde auto’s: €__________ 

Aantal auto’s: €__________ 
Goedkoopste auto: €__________  Duurste auto: €__________ 

Soort auto’s  normaal  exclusief   diefstalgevoelig  

Kluis voor sleutels:   Ja, zo ja (type,klasse, tot waarde) ________ Nee 
Overige informatie:___________________________________________ 

 

Constructie van het gebouw 

 

Buitengevel:  beton  baksteen  anders,nl______________________ 
Isolatiemateriaal:  steenwol  glaswol  kunststof  onbekend 

Vloeren:  beton  hout  anders,nl_____________________________ 

Daken:  beton  staal  hout met pannen  anders,nl______________ 
Isolatiemateriaal:  steenwol  glaswol  kunststof  onbekend 

Aantal etages:_______________________________________________ 

mailto:frank@candor.nl


Naast gelegen gebouwen 

Links: gebruik_______________________________afstand_____m 
Rechts: gebruik_______________________________afstand_____m 

Achter: gebruik_______________________________afstand_____m  

Voor:  gebruik_______________________________afstand_____m  
 

 

Preventie 

 

Technisch: 
 

Inbraakalarminstallatie: volledig  deels  geen  
Klasse:__________ Doormelding:  Ja  Nee 

Bij ja:  particulier alarmcentrale  anders_______________________ 

Automatische branddetectie  ja  nee 
Doormelding:   ja nee 

Bij ja:   particulier alarmcentrale  anders_______________________ 
Sprinkler installatie ja nee 

Blusapparaten:  Ja hoeveel:_____ Nee  

Haspels  Ja hoeveel:_____ Nee  
Verlichting (hoeveel en waar):___________________________________ 

_____________________________________________________ 
Camera: ja  Nee Omschrijving type____________________________ 

 

Bouwkundig: 
 

Omschrijving hang en sluitwerk: (type , klasse, srk. etc)______________ 
___________________________________________________________ 

Hekwerk (deels , volledig, hoogte etc)_____________________________ 
___________________________________________________________ 

Betonnen paaltjes:____________________________________________ 
 Binnen of  buiten de bebouwde kom 

Is het pand bewoond:  Ja  Nee 

Staat er een bedrijfswoning naast het pand:  Ja  Nee 
Overige sociale controle:_______________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Overige preventie maatregelen: 
 

 Afstand brandweer tot lokatie:____________km  
 Vindt er onderhoud plaats aan elektrische installaties:  Ja  Nee 

 Geschiedt dit door een erkend installateur:  Ja  Nee 

 Hoe geschiedt de verwarming:  CV  anders,nl_______________ 
 Is er een onderhoudscontract voor de verwarming:  Ja  Nee 

 
 

 



Situatieschets pand en omgeving / plattegrond: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Schade verloop afgelopen 5 jaar (ook privé): 
Jaar:_______________________________________________________ 

Jaar:_______________________________________________________ 
Jaar:_______________________________________________________ 

Jaar:_______________________________________________________
Jaar:_______________________________________________________ 

 
Slotvraag: 

Zijn er verdere gegevens welke voor de verzekeraar van belang kunnen zijn? 
(geweigerde aanvragen, toeslagen op acceptatie, strafrechterlijk verleden etc.)  Ja 

Nee 

Bij ja:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

ondertekende verklaart voorgaande vragen juist en volledig te hebben beantwoord. 

 

In afwijking van het bepaalde in art. 7:928 BW e.v. is de verzekeraar ontslagen van 

iedere uitkeringsplicht indien blijkt dat verzekeringsnemer bij het aanvragen van de 

verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verzekeraar niet of 

niet onder dezelfde voorwaarden  zou hebben gesloten, indien zij met de juiste feiten 

gekend had. 

 

Verzekeringsnemer verklaart zich hiermee akkoord. 

Plaats:_______________ Datum:_______________ 

 

Naam:_______________ Functie:_______________ 

 

Handtekening:______________________________ 


