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ZCN001676946_3018957_Toetreding_20180703 

DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN GERECHTELIJKE MANDATARISSEN  
EN MINNELIJKE VEREFFENAARS VAN VENNOOTSCHAPPEN 

ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN (IAB) 
-VERZEKERINGSVOORSTEL- 

 
INGEVULD TERUG TE BEZORGEN AAN WILLEMOT NV via IAB@willemot.be. Meer info via 
www.IABWillemot1841.be of 09 265 08 14. 
  

 Nieuwe aanvraag tot toetreden tot voormelde polis 

 Wijziging bestaande polis nummer: _______________ 

EDINGSFORMULIER - 

Verzekeringnemer  

 Natuurlijke Persoon  

Naam: _______________________ Voornaam: ____________________ 

Geboortedatum: __/__/____ Geboorteplaats ________________ 

 
 Rechtspersoon  

Naam vennootschap:: _______________________ vennootschapsvorm: ________ 

Ondernemingsnummer: ________________  Oprichtingsdatum __/__/____ 

 

 

Adres: _________________________________ Nr: ____ Bus: ____ 

Postcode: _________ Gemeente: _______________________ 

E-mail adres: _______________________  

Telefoon: _______________ Fax: ____________________ 

Lidnummer IAB verzekeringsnemer: _______________________ 

 

Verzekerde 

Naam: _______________________ Voornaam: ____________________ 

Lidnummer IAB verzekerde: ____________________ 

Werkt u alleen in de uitoefening van uw beroep? 

 ja 

 nee: aantal tewerkgestelde personen in uw kantoor: 

 Medewerker _______________________ 

 Stagiairs: _______________________ 

 Bedienden: _______________________ 

Hoeveel gerechtsmandaten oefent u uit (curator, bewaarder, …) _______________________ 

Sinds wanneer: __/__/____ 

Welke mandaten? (korte omschrijving): ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Is uw beroepsaansprakelijkheid in de uitoefening van gerechtsmandaten reeds in opspraak gekomen? 

 
Indien ja, in welke omstandigheden, welk was het bedrag van het geschil en welk was het bedrag van de 
eventuele vergoeding betaald aan derden? 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
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Onderschreef u reeds ten persoonlijke titel een bijkomende verzekering die uw beroepsaansprakelijkheid dekte? 
Indien ja, 

Bij welke maatschappij: ____________________ 

 De dekking is beëindigd: 

  Op welke datum? __/__/____ 

  Om welke reden? ____________________ 

 De dekking is nog in voege: 

  Welke zijn de gedekte bedragen? ____________________ 

  Gelieve een afschrift van deze polis bij te voegen 

Verzekerde bedragen + aantal uit te oefenen mandaten + vrijstelling + optionele tweede rang 

 EERSTE RANG (Allianz Benelux NV) optie*: 

 Waarborg per vordering Premie all in 

 625.000 euro / maximum drie mandaten 334,66 euro 

 625.000 euro / meer dan drie mandaten 743,68 euro 

 

 TWEEDE RANG (AIG Europe) optie*: 

 Waarborg per vordering /per jaar Premie all in 

 625.000 euro 737,44 euro 

 1.250.000 euro 901,31 euro 

 2.000.000 euro 2.130,38 euro  

*kruis keuze aan 
De waarborg tweede rang zal tussenkomen na uitputting van de waarborg eerste rang.  
Om de premie te kennen van de totale waarborg moet u de premie eerste rang samentellen met de premie tweede rang 
overeenkomstig de gekozen optie. 
 

 
Opgelet: 

Deze waarborgen zijn beperkt tot de gerechtelijke mandaten betreffende vennootschappen waarvan het 
boekhoudkundig totaal van het actief en het passief kleiner is dan 25.000.000,00! 
 
Wij verzoeken u dan ook om ons desgevallend bij elke aanstelling voor een dergelijk mandaat te willen berichten voor een 
afzonderlijke verzekering. 
 
Gewenste aanvangsdatum: __/__/____ 
 

De inlichtingen die in dit document voorkomen worden strikt vertrouwelijk behandeld en dienen als basis voor de 
verzekeringscontracten: ik bevestig dat deze echt zijn. Dit voorstel dient enkel ter inlichting van onderschrijven voor de 
verzekeraar en houdt dus geen enkele verbintenis in vanwege deze laatste, noch vanwege de aanvrager. Enkel de polis of 
een dekkingsnota bevestigt de wederzijdse verbintenis, dit onder voorbehoud van premiebetaling. 
 
Opgemaakt te: _______________________ op: __/__/____ 
 
De aanvrager: _______________________ 
 


