
Wij adviseren u met nadruk gedegen te inventariseren en te onderzoeken, binnen uw 
organisatie inclusief alle vestigingen en dochtermaatschappijen, of er bekende aanspraken/ 
omstandigheden en claims zijn die nog niet bij uw huidige verzekeraar zijn aangemeld. 
Volgens vele voorwaarden die op aansprakelijkheidspolissen van toepassing zijn dient u de 
verzekeraar zo spoedig mogelijk kennis te geven van iedere aanspraak of omstandigheid 
waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. Deze 
aanspraken/omstandigheden en claims dient u voor de einddatum bij uw huidige verzekeraar 
te melden aangezien de nieuw te sluiten aansprakelijkheidsverzekering hiervoor standaard 
geen dekking biedt.

Onder een aanspraak wordt verstaan:
Een aanspraak tot vergoeding van schade ingesteld 
tegen een verzekerde. Meer aanspraken, al dan niet 
tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar 
verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden 
als één aanspraak beschouwd en worden geacht 
bij de maatschappij te zijn aangemeld ten tijde dat 
de eerste aanspraak is aangemeld.

Onder een omstandigheid wordt 
verstaan:
Feiten, die verband houden met of voortvloeien 
uit een bepaald handelen of nalaten van een 
verzekerde, waarvan in redelijkheid kan worden 
aangenomen dat deze zullen leiden tot een 
aanspraak. 

Onder handelen of nalaten wordt verstaan:
Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak 
voortvloeit. Met een handelen of nalaten wordt 
gelijkgesteld een schadevoorval dat uitsluitend 
vanwege een aan een verzekerde toebehorende 
hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer 
geldende opvattingen voor rekening van een 
verzekerde komt.

Voorbeelden
• een medewerker met aan het werk gerelateerde 

klachten zoals burn-out, rsi, ops, asbestoses  
en dergelijke;

• arbeidsongevallen;
• reeds ontvangen of aangekondigde 

aansprakelijkheidsstellingen;
• bekendheid met feiten die verband houden 

met door of onder uwverantwoordelijkheid 
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte 
diensten;

• overlast scheurvorming als gevolg van 
werkzaamheden;

• (dreigende) instroom WAO.

Wij benadrukken dat voormelde omstandigheden 
slechts voorbeelden zijn.
Indien er andere omstandigheden zijn waarvan u in 
redelijkheid verwacht dat deze kunnen leiden tot 
een aanspraak dienen deze eveneens te worden 
aangemeld. In dit kader adviseren wij u bij twijfel 
de omstandigheid aan te melden.
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Aan de inhoud van dit document kunt u geen rechten ontlenen. Aon Nederland C.V. is 
geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in 
Rotterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.

Aanspraken en omstandigheden melden
Bent u op de hoogte van aanspraken, omstandigheden of claims die 
u nog niet bij ons heeft aangemeld? 

  Ja   Nee

Als dit het geval is, vul dan hieronder een korte omschrijving in van 
de claim(s). Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Ondertekening

Naam bedrijf

Plaats

Datum

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:

Naam

Functie*

Handtekening

*  deze persoon is bevoegd om de (kandidaat) verzekeringnemer in deze  

te vertegenwoordigen.

LET OP:
stuur dit formulier zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor  
de einddatum van uw verzekering naar ons toe. Dit formulier  
kunt u printen, invullen en mailen naar uw adviseur. Of stuur  
dit formulier per post naar:

Aon
Postbus 3234
4800  DE Breda


