
   

 

Aanvraagformulier deelname collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

via LOS 

  

Gegevens verzekeringnemer: 

 

Naam van de rechtspersoon  : ……………………………………………………………… 

Postadres (aanvrager)   : ……………………………………………………………… 

Datum van oprichting   : ……………………………………………………………… 

Inschrijving Kamer van Koophandel : ……………………………………………………………… 

Telefoonnummer   : ……………………………………………………………… 

E-mailadres    : ……………………………………………………………… 

Registratienummer LOS  : ……………………………………………………………… 

Valt de organisatie onder de werking 

van de Wet op de 

Vennootschapsbelasting?  O nee O ja 

 

Financiële gegevens (laatste twee jaar)  20…    20… 

 

Baten     : ………………………..  ………………………... 

Lasten     : ………………………..  ………………………... 

Balanstotaal    : ………………………...  ………………………... 

Vlottende activa   : …………………………  ………………………... 

Kortlopende schulden   : …………………………  ………………………... 

Eigen vermogen   : …………………………  ………………………... 

 

Algemene gegevens 

 

Gewenste ingangsdatum  : ……………………………………………. 

 

Slotvragen 

 

Heeft de aanvragende rechtspersoon of hebben zijn deelnemingen ooit een soortgelijke verzekering 

gehad?     O nee  O ja 

 

Zo ja, vanaf welke datum heeft de rechtspersoon en zijn deelnemingen ononderbroken deze 

verzekering gehad? 

Naam verzekeraar   :…………………………………………………………….... 

Verzekerd bedrag   : ……………………………………………………… 

Ingangsdatum van de verzekering : ……………………………………………………… 

 

Is een aanvraag voor een soortgelijke verzekering ooit afgewezen, onder beperkende voorwaarden 

afgegeven, opgezegd en/of is verlenging geweigerd? 

O nee   O ja, svp graag toelichting 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



   

 

 

 

Is ooit een vordering ingesteld tegen of een aansprakelijkheidsstelling ontvangen voor een 

commissaris en/of bestuurder van de aanvragende rechtspersoon of zijn deelnemingen, of heeft ooit 

iemand aangekondigd dit te doen? Zo ja, graag een volledige omschrijving. Door wie en waarop 

is/was deze aanspraak gebaseerd? 

O nee   O ja, s.v.p. toelichting 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Is de aanvrager (na dit aan iedere commissaris en bestuurder van de aanvragende rechtspersoon 

gevraagd te hebben) zich bewust van een aanspraak of een omstandigheid welke mogelijkerwijs 

aanleiding zou kunnen geven tot een aanspraak tegen (één van) de commissarissen of bestuurders 

van de aanvragende rechtspersoon of zijn deelnemingen? 

O nee   O ja, s.v.p. toelichting 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bestaan er andere feiten of omstandigheden die voor de verzekeraar bij de beoordeling van het risico 

van belang kunnen zijn bij de acceptatie van deze verzekering? 

O nee   O ja, s.v.p. toelichting 

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

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

 

 

Premie 2022: € 55,-- per jaar 

(inclusief assurantiebelasting en administratiekosten) 

 

 

 

Ondergetekende verklaart voorgaande vragen juist en volledig te hebben beantwoord. 

 

Plaats  : ……………………………. Datum : …………………………….. 

 

Naam  : ……………………………. Functie : …………………………….. 

 

 

Handtekening : ……………………………. 

 

 

Formulier s.v.p. retourneren aan: 

 
LOS 
Arthur van Schendelstraat 550 
3511 MH  UTRECHT 
tel:  030 - 2544880 
e-mail:info@vereniginglos.nl 
 

mailto:info@vereniginglos.nl

