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Offerte-aanvraagformulier  

 
Algemene gegevens 
 

Bedrijfsnaam     _____________________________________ 

Postadres     _____________________________________ 

Postcode en plaats    _____________________________________ 

Bezoekadres     _____________________________________ 

Postcode en plaats    _____________________________________ 

Rechtsvorm van het bedrijf   _____________________________________ 

Oprichtingsdatum     _____________________________________ 

Inschrijvingsnummer KvK   _____________________________________ 

Naam contactpersoon   _____________________________________ 

Functie contactpersoon   _____________________________________ 

E-mail contactpersoon   _____________________________________ 

Telefoonnummer contactpersoon  _____________________________________ 

 

Informatie over het bedrijf 

Omschrijving bedrijfsactiviteit(en)  _____________________________________ 

UWV-sectorcode    _____________________________________ 

Loonheffingsnummer    _____________________________________ 

Datum in dienst eerste personeelslid _____________________________________ 

Verzuimpercentages    2016:________________ 2017: ________________ 

2018:________________ 2019: ________________ 

Maakt het bedrijf deel uit van een  
groter geheel?    □ Nee □ Ja, ________________________________ 

Lid van een brancheorganisatie  □ Nee □ Ja, ________________________________ 

Is er een cao van toepassing op  
het bedrijf? Zo ja, welke?   □ Nee □ Ja, ________________________________ 

Zijn er toezeggingen bij loondoorbetaling 
/inkomensaanvulling 
bij ziekte & arbeidsongeschiktheid  □ Nee □ Ja, ________________________________ 
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Ziekteverzuimverzekering (Conventioneel en Stop Loss) 

Huidige situatie 

Loopt er op dit moment een  
ziekteverzuimverzekering? Zo ja,  
bij welke verzekeraar?   _____________________________________ 

En met welke dekking?   _____________________________________ 

Per welke datum is deze  

verzekering opzegbaar?   _____________________________________ 

Naam arbodienst    _____________________________________ 

Bent u tevreden met uw huidige 
arbodienst?      _____________________________________ 

Bent u bereid om over te  
stappen?     _____________________________________ 

Wat vindt u belangrijk bij arbodienst? 

Bijvoorbeeld: ontzorging, vrijheid etc. _____________________________________ 

Contractnummer    _____________________________________ 

Contractvervaldatum   _____________________________________ 

Soort contract     □ verrichtingen pakket  □ totaalpakket 

□  anders, _________________________________ 

Bruto loonsom  2017:_____________________________________ 

2018: _____________________________________ 

2019: _____________________________________ 

Verwacht 2020: _____________________________ 

Aantal werknemers (exclusief DGA) 2017: ________________ 2018:________________ 

      2019: ________________ Verwacht 2020: _______ 

Heeft u een voorkeur voor een  
verzekeraar?     □ Nee □ Ja, namelijk __________________ 

En waarom deze verzekeraar?  ________________________________ 

Welke aspecten vindt u belangrijk bij 
het afsluiten van een verzekering 
(premie, voorwaarden, dienstverlening 
van de maatschappij etc.)   ________________________________ 

Zijn er in de arbeidsovereenkomsten 
zaken opgenomen waar wij rekening  

mee moeten houden?   ________________________________  
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□ Ziekteverzuimverzekering Conventioneel  

(Deze verzekering kent een eigen risico in werkdagen per verzuimmelding en is bij voorkeur 
geschikt voor kleine en middelgrote werkgevers.) 

Gewenst eigen risico 

□ 10 dagen  □ 20 dagen  □ 30 dagen  □ 65 dagen  □ 130 dagen  □ 260 dagen   

Gewenste dekking 

Dekkingspercentage 1e half jaar:   Dekkingspercentage 2e half jaar: 

□ 100%  □ 70%   □ anders, volgens cao _____% □ 100%  □ 70%   □ anders, volgens cao _____% 

Dekkingspercentage 3e half jaar:   Dekkingspercentage 4e half jaar: 

□ 100%  □ 70%  □ anders, volgens cao _____% □ 100%  □ 70%  □ anders, volgens cao _____% 

Wilt u werkgeverslasten meeverzekeren   □ Nee  □ Ja,__________________ (max 25%) 

Wilt u 13e maand meeverzekeren?   □ Nee  □ Ja,__________________  

 

□ Ziekteverzuimverzekering Stop Loss  

(Deze verzekering kent een eigen risico in geld en is bij voorkeur geschikt voor middelgrote en 
grote werkgevers.) 

Gewenste dekking 

Dekkingspercentage 1e half jaar:   Dekkingspercentage 2e half jaar:  

□ 100%  □ 70%  □ anders, volgens cao _____% □ 100%  □ 70%  □ anders, volgens cao _____% 

Dekkingspercentage 3e half jaar:   Dekkingspercentage 4e half jaar 

□ 100%  □ 70%  □ anders, volgens cao _____% □ 100%  □ 70%  □ anders, volgens cao _____% 

Doorbetaald loon tijdens ziekte 

2016: ____________________________ 2017: _____________________________ 

2018: _____________________________ 2019: _____________________________ 

Wilt u werkgeverslasten meeverzekeren   □ Nee  □ Ja,__________________ (max 25%) 

Wilt u 13e maand meeverzekeren?   □ Nee  □ Ja,__________________  

 

□ U kunt in combinatie met een ziekteverzuimverzekering een WIA-bodemverzekering 
afsluiten (voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschiktheid zijn) 

Uitkeringsduur     □ 3 jaar  □ 5 jaar  □ tot AOW-leeftijd 

□ anders, volgens cao ___________________ 

Dekkingspercentage     □ 70 %   □ 75%   □ 80%   □ anders (cao) ____%  
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Om tot een passende offerte te kunnen komen hebben wij het volgende van u nodig: 

▪ Kopie van uw arbocontract (alleen bij een aanvraag voor een offerte ziekteverzuimverzekering). 

▪ Kopieën verzuimrapportages, uitgesplitst per kalenderjaar, van de afgelopen 3 jaar en over de 
periode van 1 januari van dit kalenderjaar tot op heden (alleen bij een aanvraag voor een offerte 
ziekteverzuimverzekering). 

▪ Kopieën van uw huidige polissen waarvoor u een offerte aanvraagt. 

▪ Werknemersbestand, in Excel per werknemer met minimaal: geboortejaar, geslacht, beroep, bruto 
(parttime) maandsalaris, parttime %, soort dienstverband, als een werknemer ziek of 
arbeidsongeschiktheid (AO) is de datum van aanvang (sinds) en percentage arbeidsongeschiktheid. 

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het 

verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens 

gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar 

aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de 

door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij 

ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij 

omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons Privacy Statement. 

▪ Een kopie van de volledige beschikkingen Belastingdienst Gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas (whk) voor 2018, 2019 en 2020. 

 

Datum    Plaats 

___________________ ___________________ 
 

Ondertekend door  Functie   Handtekening 

___________________ ___________________ ___________________ 


