Toetredingsformulier tot de collectieve polis van
beroepsaansprakelijkheid onderschreven door de
vzw BOLE
Dit formulier is terug te zenden naar :
BOLE VZW
Noordstraat 76
1000 BRUSSEL
( of eenvoudiger mail naar marc@nvdebruyne.be)
Ik ondergetekende,
Naam :
Voornaam :
Adres :
Telefoon – telefax – GSM - MAIL :
Tableau LAN :
Ik ben lid van de vzw BOLE : ja - neen
Ik ben lid van volgende lokale vereniging : …………………………….. sinds ……………………
(verplicht te antwoorden)
verklaar hierbij toe te treden tot de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid onderschreven door de
vzw BOLE door bemiddeling van de n.v. DE BRUYNE.

Beroepstoestand (overeenkomstige toestand met een kruisje aanduiden)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landmeter-expert met omzet < 5.000 euro
Landmeter-expert met omzet tussen 5.000 en 50.000 euro/jaar)
Landmeter-expert met omzet tussen 50.000 en 100.000 euro/jaar)
Landmeter-expert met omzet tussen 100.000 en 250.000 euro/jaar
Landmeter-expert met omzet tussen 250.000 en 500.000 euro/jaar
Landmeter-expert met omzet boven 500.000 euro/jaar
Stagiair landmeter-expert
ook vastgoed activiteit
ook activiteiten van energiedeskundige (met uitzondering van EPB verslaggeving)
vennootschap met meerdere leden
aantal leden in de vennootschap : ……

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Verzekeringstoestand (overeenkomstige toestand met een kruisje aanduiden)
•
•

01/2021

Verzekeringspolis van beroepsaansprakelijkheid bij de Maatschappij
die ik tegen de volgende vervaldag (../../….) heb opgezegd
Tot op heden zonder verzekeringsdekking

Ο
Ο

•

Schadeverwekkende feiten overkomen gedurende de laatste 3 jaar ?

Ο ja
Ο neen

Indien ja, officiële schadestatistiek van de laatste 3 jaar toevoegen

Verzekeringsaanvraag
•

Ik vraag de uitbreiding van de waarborgen burgerlijk aansprakelijkheid uitbating en
beroepsaansprakelijkheid voor de vennootschap of associatie van landmeters-experten die
hierna vermeld wordt :
• Naam, adres en juridische vorm van de vennootschap of associatie

•

Aantal landmeters-experten die deel uitmaken van de vennootschap of associatie van
landmeters-experten :
Naam en adres

Opgemaakt te

op

Handtekening van de aanvrager

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 kunnen wij U de gegevens mededelen zoals ze in onze gegevensbank
betreffende uw persoon zijn opgenomen en ze zonodig wijzigen of verwijderen. Onze gegevensbank zal in het register van de
geautomatiseerde verwerkingen, bijgehouden door de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgenomen
worden.
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