
Behandeld aoor [!/QI P19fi1
rerefoon (055) 579 8164
Kenmerk 39961 00

Datum '16 maart 2020
Btad 1

Centroo,l
Beheer
I.ran van Malkenschoten 20, Postbus 7OO,73OO HC Apeldoorn

Centrale lO55) 579 9l i l, www centraalbeheer'nl

Samenwerkt CoöPeratie U,A.
Daltonstraat 17

3846 BX HARDERWIJK

Beste heer, mevrouw,

Fijn dat u gekozen heeft voor onze Bedrijven Meerkeuzepolis!

Wilt u uw verzekeringsovereenkomst controleren?

U vindt die bij deze brief . Ziet u gegevens die niet kloppen? Dan belt u gewoon 'Even Apeldoorn':

(055) 579 8164.

Vootwaarden kunt u nalezen op onze site

Op uw polisblad staat bij de voorwaarden een omschrijving met 3 tot 5 letters en 2 cijfers' Deze

vormen het kenmerk van de voorwaarden van de verzekering(en), Met dat kenmerk kunt u de

voorwaarden nalezen op onze site. U voert het kenmerk in op www'centraalbeheer,nl/zakeliik/

voorwaarden,

Wanneer mag u uw verzekering opzeggen?

U kunt uw verzekering na trei t" jaar dagelijks schriftelijk opzeggen. U heeft een opzegtermijn

van 30 dagen. Oe Oagétijfse opzegging geidt niet als de clausule "stopzetten verzekering" op uw

polisblad staat.

Bel bij schade 10551579 7777
U kunt schade 24 uur per dag, 7 dagen per week melden. Zo kunt u met de Bedrijven

Meerkeuzepolis uw zaken gelijk goed regelen bij schade'

Bel gerust 'Even l\petdoorn' als u vragen heeÍt (O55) 579 816,4

u bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur' we helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Jack Hommel
directeur Zakelijk
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Íerefoon (055) 579 8164
Datum 16 maart 2020

Blad l

VerzekeringsoveÍeenkomst
Bedriiven Meerkeuzepolis

Relatienummer : 879763 Samenwerkt Coöperatie U.A'

Contractnummer: 3996100 Daltonstraat 17
3846 BX HARDERWIJK

Verzekeringnemer

contractvervaldatum

Premievervaldatum
Lidmaatschap beroepsorganisatie
Betalingstermijn

Aansprakelijkheidsverzekering

Totaal

Totaalpremie exclusief assurantiebelasting

Met vriendelijke groet,

Jack Hommel
directeur Zakelijk

Centrool
Beheer

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 7OO,730O HCAPeldoorn
Centrale (0551 579 91 I l, www.centraalbeheer.nl

Samenwerkt Coöperatie U.A'

OB-03-2021 met automatische verlenging voor telkens 12

maanden
B maart jaarlijks
Ned. Bond Bemiddeling-Uitzendondern
jaarlijks

Jaarpremie

€ 2.875,OO

€ 2.875,00
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rerefoon (055) 579 8164
Datum '16 maart 2020

Btad I

Centrqol
Beheer

Laan van Mall(enschoten 20, Postblls 7 0O, 7 3OO HC Apeldoorn
Centrale IO55) 579 9l I l, www.centraalbeheer.nl

Bed rijven Meerkeuzepolis

Relatienummer : 879763 Samenwerkt Coöperatie U.A.
ContÍactnummer : 3996100

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering

Reden afgifte overzicht : Nieuwe verzekering 399610001 per 9 maart 2020

Voorwaarden : Algemene voorwaarden ZAVI B

Voorwaarden LAB15
Rubriek 1 Algemeen
Rubriek 2 tlm 4 (alleen van toepassing indien de rubriek is
vermeld)

Polis 399610001 Aansprakelijkheid bedrijven
9 maart 2020
uitzendbureau en payrollbedrijf
Niet verzekerd, behoudens het zogenaamde kantinerisico
(geleverde dranken en spijzen)
1,2,3en4
Dekking personen- en zaakschade (voor de rubrieken 1 , 2, 3
en 4 tezamen)
€ 2.500.000,00 per aanspraak, gelimiteerd tot
€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar
Hoe verloopt de premieberekening over een jaar? AG400
Premie indexatie CLPRM
Uitsluiting LA891
Algemene voorwaarden LAl90
Algemene voorwaarden verplicht LAl92
Aanpassing premie LAPl B

Premiegrondslag NBBU leden LAP20
Eigen risico schade aan personen LAO00
Meeverzekering zorgplicht werkgever LAU99
Schade aan zaken :€ 500,00 per aanspraak
Schade aan personen :€ 500,00 per aanspraak'

TarieÍ Jaarpremie

€ 2.875,00

Subtotaal € 2.875,00

Totaal €, 2.875,00

lngangsdatum
Verzekerde hoedanigheid
Geleverde producten

Verzekerde rubrieken
Verzekerd bedrag

Clausule{s)

Eigen risico

Premiegrondslag

Personen- en zaakschade
Loon
Jaarloon
€ 2.500.000,00 1 ,1 500%o

Cstraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensvszekerinqen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009;
Achmeà Schadryerzekeringen N.V., gevestigd teApeldoorh, K.v.K. 080534t0; alle N.V.'s zijn geregistrerd bU deAutoriteit Finahciéle Markten.
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rerefoon (055) 579 8164
Datum '16 maart 2020

Blad J

Bedriiven MeerkeuzePolis

Relatienummer :

Contractnummet:
879763
3996100

Polisblad AanspraketiikheidsveÍzekering

Clausule(s)
Hoe vetloopt de premieberekening over een iaar? AG4OO

Wij berokenen per jaar eon voorlopige premie'

Deze premie baseren wii op de voorlopige gegevens dio u ons

stuu rt.

Na het iaar berokenen wij de deÍinitieve promie'

Deze piemie baseren wii op de deÍinitieve gegevens die u ons

stuu rt.
- Stuurt u ons de definitieve gegevens niet dan bepalen wij

die zelf,
Wij baseren ons op de gegevens die dan bokend zijn'

Na het jaar botaalt u premie bij of krijgt u premie terug'

Zo verrekenen we de voorlopige premie met de d€finitieve

premie.
Zo is ook de premie van het lopendè jaar aangepast'

U krijgt een berekening.

Welke gegevens vragen wi.i?

Dit staàt in ons verzoek voor opgave, die u van ons krijgt'

Premie indexatie CLPRM

Por jaar wordt de premie per premievervaldatum.aangepast'

Hiervoor gebruikon wij do Consumenten Prijs lndex (CPl)'

Wij volgen de vastgestelde wi.iziging tussen hot CPI cijfer

uun luli un het cijfor CPI van 12 maanden daarvoor'

Uitsluiting LAB91
Deze clarlsule geldt uitsluitond voor polisnummer 3996'lOOO.l

Welke schade is ook niet gedekt?

- uitgozonden personeel dat werkzaam is in de luchtvaart-

industrie en ruimtevaart, zoals maar niet uitputtend
genoomd verkeersleidors, piloten, onderhoudspersoneol'
lmedische handelingen waarvoor een algehole, regionale of

plaatseliike verdoving noodzakeliik is, alsmede allo

invasieve ingrepen, zowel diagnostisch als therapeutisch'

Algemene voorwaarden LAI9O

Delze clausule geldt uitsluitend voor polisnummer 39961oOO1

Gebruik algemene voorwaarden
Bij het sluiten van contracten gebruikt verzokerde

zijn algemone voorwaarden.
Algemene voorwaarden zijn:

N BBU-voorwaarden '

Algemene voorwaarden verplicht LAl92
Deze clausule geldt uitsluitend voor polisnummer 39961OOO1

Verplicht gebruik algemene voorwaarden

Bij het sluiton van contracton gebruikt verzekerde

zijn algemene voorwaarden.
- Verzàkerde geeÍt de ander deze algemene voorwaarden

voordat hii het contract sluit.
- Verzekerde vorwijst naar deze algemene voorwaarden

8

Centrool
Beheer

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 7OO,73OO HC Apeldoorn

Cenrale l}55l 579 9l I l, www.centraalbeheer'nl

Samenwerkt CoöPeratie U,A'

vervolg

in dio contracten.
- Verzekerde verwijst naar deze algemene voorwaarden

bii een schade'
Éfiifr, Uii schade dat verzekerdo deze algemene voorwaarden

niét geÉruikte? OÍ dat hij ze niet op tijd aan die ander

gaÍ7
óan behandelen wii een schade toch volgons

deze algemene voorwaarden'

Aanpassing Premie LAP18

Wii mogon de premle aanpasson als de totale loonsom

wijzigt. Bijvoorbeeld als u bij opgave

een àaling of stiiging van de totale loonsom moldt'

Onder de totale loonsom geldt:

- Totaal van SV jaarloon (inclusief gratiÍicaties'

vakantietoeslagen en dergelijke) voor aÍtrek Íranchise van

- iermeerdert mot het totale bedrag dat is betaald aan

leerlingen, stagiaires, teworkgestelde uitzendkrachton'
geleende krachten en andere porsonen die niet in

loondienst zijn.

Premiegrondslag NBBU leden LAP2O

Hoo berekenen wij de Promie?
De premie berokenon wij op het totaal van de loonsom van

vaste medewerkers plus hot loon van de uitzendkrachten

of uitgeleend Personeel
Welke vorandering meldt u direct aan ons?

Het stopz€tten van uw lidmaatschap bij de NBBU'

Wij mogen premie en voorwaarden wijzigen'

Eigen risico schade aan personen LAQOO

W-anneer meldt een verzekerde schade aan personen?

Direct ook als de schade mogelijk onder het oigen risico

van de verzekering blijft.

Meeverzekering zoÍgplicht werkgever LAU99

óeze clausule geldt uitsluitend voor polisnummer 39961O0O1

Meeverzekerd is de aansprakeli.ikheid van verzekorde op grond

van artikel 7:6'l 1 BW (goed workgeverschap)' Daarnaast wordt

dekking geboden voor do aansprakelijkheid voor schade op

gronU vÀ artikel 7:6'l 1 BW voor zover de aansprakelijkheid

In materiöle zin samonhangt met artikel 7:658 BW'

Deze medevorzekering geldt uitsluitend voor de

aansprakelijkheid van verzekerde ontstaan uit een concrete

situatie waarin verzekerde niet in staat is om aan te tonen

dat de Algemene Voorwaarden op de iuiste wijze zijn

overeengokomen, maar de rechtor oordeelt dat de

uitzendonderneming aansprakolijk is'

Voor deze modeverzekering geldt een eigon risico van

EUR 1.OO0,OO Per aansPraak.

cmtraal BeheerisetrhandelsnaamvanAchmeaPensiom-enLryflsverzekeringenNV,gevestigdteAPeldoorn'Kvk 
08077009;

Achmea schadryerzekerinsen N.v.. ,§;ï;; i;l;;à""i.. «..r oeoss;ió;llr" NÍ. s zijn seiesistreird bij de Autoriteit Financiële Markts'

uw personeel,
- Vermeerdert met EUR 30.OOO,OO voor elke Íirmant' vennoot'
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Telefoon

Datum

Blad

(055) 579 8164
16 maart 2020
4

Bedrijven Meerkeuzepolis

Relatienummer : 879763
Contractnummer : 39961 00

Laan van Malkenschoten 20, postbus 7OO, 73OO HC ApeÍdoorn
Centrale (O55) 579 9l I l, www.centraalbeheer.nJ

Samenwerkt Coöperatie U.A.

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering vervolg

ctrtraàl Behs is em handelsnaam van Achmea Pensiotr- en Lrytriv^trzektringen N.v., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. ogo77oo9;Achmea Schadrytrzel<dngen N.V., geveitigd te Apeldo*n, X.r.f. OÀà!:i f Oj alle N.V. s ziin geregistrerd bii de Auroriteit Financièle Markttr.



Behandeld aoor AV/OV PrOfit
rerefoon (055) 579 8164
Kenmerk 39961 00

Datum '16 maart 2020
Blad 'l

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 7O0,7300 HC Apeldoorn
Centrale í055) 579 9l ll, www.centraalbeheer.nl

Samenwerkt CoöPeratie U.A.
Daltonstraat 17
3846 BX HARDERWIJK

Nota
Bedrijven Meerkeuzepolis
Relatienummer : 879763
Contractnummer: : 39961 OO

Notanummer : N16O24215
Vervaldatum : 17 maart 2O2O

Notaperiode : gmaart2O2O-Bmaaft2021

Hierbij factureren wij u de volgende
bedragen.

De periodiek verschuldigde premie voor uw verzekering, inclusief eventuele kosten en

assurantiebelasting, betaalt u via automatische afschrijving. Dit betekent dat u ons toestemming

9:ï1ruffiïTi:ï.1#.'#'i:ï:" bedragen van uw Íekeninsnummer (rBAN) eindisend op

Het op de nota vermelde bedrag wordt omstreeks de vervaldatum van uw rekening afgeschreven'

NIET BETALEN
BEDRAG WORDT AUTOMATISCH GEÏNCASSEERD

Centrqol
Beheer

Assurantiebelasting
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Behandeld aoor AV/OV PrOfit
rerefoon (055) 579 8164
Kenmerk 39961 00

Datum '16 maart 2020
Blaö /

Notaspecificatie
Bedriiven MeerkeuzePolis
Relatienummer
Contractnummer
Notanummer
Beta lingstermijn

879763
39961 00
N16024215
jaarlilks (toeslag O,OO%)

Jaarpremie na verwerking van onderstaande mutatie(s)

Centrool
Beheer
Laan van Malkenschotetr 20, Postbus 7O0,73O0 HC Apeldoorn
Centrale lO55) 579 9l 1 l, www,centraalbeheer.nl

Samenwerkt CoöPeratie U.A.
Daltonstraat 17
3846 BX HARDERWIJK

: € 3,478,75

09-O3-202O t/m
08-o3-2021

,,.-al

Bewaar deze specificatie bij de nota die u bijgaand ontvangt'
belangrijk voor uw financiële administratie'

3,47A,75

De documenten houden verband met elkaar en zijn

Ceno.aal Beheer is een handelsnaam vàn Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te APeldoorn, K.v.k. 0807 7009;

Achme.t Schacieverzekeringen N.V., gevestigd teAPeldoorn, K.v.K. OBO534lO; alle N.V's zijn geregistread bij deAutoliteit Financièle Markten'

Omschrijving Dekkingen

2.875,OO
603,75

Aansprakelijkheid bedrijven
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