Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten
Aanvraagformulier
Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor een Collectieve evenementenverzekering voor gemeenten.
Heeft u vragen als u dit formulier invult? Bel dan ‘Even Apeldoorn’. U kunt ons bereiken van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Het telefoonnummer is (055) 579 7793.
Wilt u door ons gebeld worden voor meer informatie?
Vul dan onderstaande gegevens in.			
Telefoonnummer			
Voorkeur dag				

Maandag		

Dinsdag		

Voorkeur tijdstip 			

09.00 - 12.00 uur					

Woensdag		

Donderdag		

Vrijdag

13.00 - 17.00 uur

1. Uw gegevens
Wilt u uw gegevens hieronder controleren en aanvullen als dat nodig is?
Naam gemeente				
Aantal inwoners				
Adres							
Postcode en plaats			
Naam contactpersoon		

M

V

Telefoonnummer			
E-mailadres					

2. Wat u met de Collectieve Evenementenverzekering voor gemeenten verzekert
Verzekering

Dekking

Aansprakelijkheid voor de organisator

€			2.500.000,- per aanspraak.
Met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar
voor alle evenementen.

Materiaaldekking

€			5.000,- per aanspraak.
Met een maximum van € 10.000,- per evenement.

Ongevallenverzekering voor medewerkers

€ 			12.500,- bij overlijden.
€ 			25.000,- bij blijvende invaliditeit.
€ 			1.000,- per gebeurtenis voor geneeskundige kosten.
€ 		2.500,- per gebeurtenis voor psychische hulpverlening
naar aanleiding van agressie.
€ 		 2.500,- per evenement.
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Kasgeld

Verzekering

Dekking

Persoonlijke eigendommen medewerkers

€ 		 5.000,- per gebeurtenis.
Met een maximum van € 10.000,- per evenement.
Voor de volgende kostbaarheden als maxima per
gebeurtenis:
• computerapparatuur € 1.500,• fiets € 750,• horloges € 250,•	beeld-/geluidsapparatuur, (zonne)bril/set contactlenzen,
gehoorapparaten, sieraden, of kunstmatige
gebitselementen € 500,-

Rechtsbijstand voor medewerkers

Verzekerd bedrag rechtsbijstand. Bij strafrecht € 40.000,als maximum voor alle aanspraken m.b.t. het evenement
tezamen. Bij Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.

Geen eigen risico’s!
U of de organisatoren betalen geen eigen risico.

3. Versturen
Heeft u de offerteaanvraag ingevuld? Sla deze dan op. Stuur dan een e-mail ‘Offerteaanvraag
Evenementenverzekering’ naar overheid.zorg.onderwijs@centraalbeheer.nl en voeg de offerteaanvraag als
bijlage toe. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een offerte voor de Collectieve Evenementenverzekering
voor Gemeenten.
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Goed om te weten
Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten

Krijgt u liever geen informatie over onze
producten en diensten?

aan. We verkopen onze producten en oplossingen zonder

Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken?

tussenpersonen aan onze klanten. Zo bent u goed

Stuur dan een brief naar:

verzekerd op de manier die bij u past.

Centraal Beheer
Postbus 9150

Centraal Beheer is een handelsnaam van

7300 HZ Apeldoorn

Achmea Schadeverzekeringen N.V., statutair
gevestigd in Apeldoorn en ingeschreven bij de

Of vul het webformulier op onze site in:

Kamer van Koophandel onder nummer 08053410.

centraalbeheer.nl/formulieren-zakelijk

Achmea Schadeverzekeringen N.V. is opgenomen in

Over de Stichting CIS

het register van de Autoriteit Financiële Markten onder

Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in

nummer 12000606.

de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag.
Dit is het centrale informatiesysteem van de

Het kantooradres van Centraal Beheer is:

verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken.

Laan van Malkenschoten 20

Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft

7333 NP Apeldoorn

doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor
willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen.

centraalbeheer.nl
Kijk voor meer informatie op stichtingcis.nl. Hier leest

Uw privacy - waarom vragen wij om uw
gegevens?

u ook hoe de stichting met uw gegevens om

We vragen uw persoonsgegevens en andere

Bent u het niet met ons eens?

gegevens als u bij ons een verzekering of financiële

Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag.

dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de

We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen.

Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit
te voeren. Ook geven we u informatie over

Heeft u een klacht?

producten en diensten die belangrijk voor u

Neem contact op met de afdeling waar u niet

kunnen zijn.

tevreden over bent.
• Stuur ons een e-mail. Dat kan op
centraalbeheer.nl (klacht doorgeven).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?
We gebruiken uw gegevens daarnaast:

• Of stuur ons een brief. Ons adres is:

• om ons bestand van relaties te beheren;

Centraal Beheer

• om fraude te voorkomen en te bestrijden;

t.a.v. Klachtenbureau

• om statistisch onderzoek te doen;

Postbus 9150

• om te voldoen aan de wet.

7300 HZ Apeldoorn

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we
ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals
bijvoorbeeld:
• de Wet bescherming Persoonsgegevens;
• de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 		
Financiële Instellingen.
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