Aanvraagformulier aansluiting Kamer

Dit formulier kunt u digitaal invullen.

Naam organisatie
Bezoekadres:
Postcode:
Postbus:

Woonplaats:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer
e-mailadres

Website

Inschrijfnr. KvK
Naam/namen directie
Ingeschreven in Register

Ja

Nee

Ingeschreven in Register

Ja

Nee

Ingeschreven in Register

Ja

Nee

Hoeveel schade-experts heeft uw organisatie in dienst?
Hoeveel Register-Experts heeft uw organisatie in dienst?
In welke branches op het gebied van schade-expertise verleend uw organisatie diensten?

Zal uw organisatie participeren in de collectieve
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het NIVRE

Ja

BIJLAGEN
Onderstaande bescheiden dient u als bijlagen bij dit formulier te voegen:






Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar;
Oprichtingsakte van het bedrijf;
De meest recente jaarrekening;
Polisblad van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien niet zal worden
geparticipeerd in de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het NIVRE.

Nee

VERKLARING
Ondergetekende verklaart dat het bureau/bedrijf geen handelingen heeft verricht en zal verrichten, die
in strijd zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid in de verzekeringsmarkt en dat het bureau/bedrijf
zich niet in een surseance van betalen en/of faillissement bevindt dan wel schuldig is bevonden aan
crimineel gedrag of professioneel wangedrag.
Ondergetekende zal het NIVRE op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen stellen voor het niet, of niet
tijdig opnemen in het register. Zolang geen officieel bericht van het NIVRE is ontvangen, kan
ondergetekende geen enkel recht ontlenen aan de ingediende aanvraag of registratie.

U geeft u het NIVRE hiermede toestemming om eventueel de door u verstrekte gegevens te verifiëren
en tevens verklaart u de verschuldigde (jaar)bijdragen te zullen voldoen.
De ondertekening bevestigd dat het bureau/bedrijf zich zal onderwerpen aan de Statuten en
Reglementen van het NIVRE, alsmede aan de Gedragscode Expertiseorganisaties van het Verbond van
Verzekeraars.
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld,

Datum:
Plaats:

Handtekening:

Voor ondertekening uitprinten

Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend tezamen met de gevraagde bijlagen op te
sturen naar:
NIVRE
t.a.v. afdeling Registratie
Boompjes 251
3011 XZ Rotterdam

Aanvraag aansluiting Kamer

Blad 2

