Aanvraagformulier aansluiting Kamer
Zelfstandig ondernemer zonder personeel
Kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Naam organisatie
Bezoekadres:
Postcode:
Postbus:

Woonplaats:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer
e-mailadres

Website

Inschrijfnr. KvK
Welke van onderstaande punten zijn voor u van toepassing:
Werkzaam voor verzekeraars/assuradeuren
Werkzaam als contra-expert
Werkzaam als belangenbehartiger
Anders, nl
Uw NIVRE Registratienummer:

Op welke gebieden binnen de schade-expertise verleend u/uw organisatie diensten?

Heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Ja

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







Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
VOG niet ouder dan 6 maanden;
Indien u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft, het verzekeringscertificaat;
Integriteitsverklaring
Ingevulde verklaring nevenactiviteiten

Nee

Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Ondergetekende kan het NIVRE op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor het niet, of niet tijdig
opnemen in het Platform Zelfstandige Ondernemers van de Kamer. Zolang geen officieel bericht van
het NIVRE is ontvangen, kan ondergetekende geen enkel recht ontlenen aan de ingediende aanvraag
of registratie.
VERKLARING
U geeft het NIVRE hiermede toestemming om eventueel de door u verstrekte gegevens te verifiëren en
tevens verklaart u de verschuldigde (jaar)bijdragen te zullen voldoen.
Bij ondertekening bevestigt u zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van het NIVRE,
alsmede aan de Gedragscode Expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars zoals deze van
toepassing zijn aan de aansluiting bij het Platform ZO van de Kamer NIVRE.
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
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Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Hierbij verklaar ik,


zelfstandig ondernemer te zijn en daarmee voldoe aan de criteria zoals NIVRE heeft
vastgesteld, zijnde dat er sprake is van:
• een éénmansorganisatie;
• zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;
• het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden;



geen handelingen zal verrichten, die in strijd zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid in
de expertise/verzekeringsmarkt;



mij niet zal bezondigen aan crimineel gedrag of wangedrag;



nimmer door het doen van omkoping (in geld of natura) van mogelijke opdrachtgevers,
tussenpersonen of anderen, trachten opdrachten te verkrijgen; nimmer relatiegeschenken,
uitnodigingen, betalingen aanvaarden die de schijn van omkoping zouden kunnen wekken;



geen uitingen te zullen doen in strijd met de waarheid over de beroepsgroep en/of het
NIVRE;



(zal zorgdragen) dat ik voor de beroepsaansprakelijkheid een adequate verzekering heb;

Naam ……………………………………………………

Geboortedatum …………………………………………..

Getekend d.d. ………………………………………

Handtekening……………………………………………
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Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Verklaring nevenactiviteiten / nevenfuncties
Naam…………………………………………………

Voorletters ……………………………………………………………

Geboortedatum…………………………………

Ik heb geen nevenactiviteiten
⃝

Ik heb de volgende nevenactiviteiten
⃝

Uw nevenactiviteiten

Bezoldigd /

Aard activiteiten

onbezoldigd

Hoeveel uur

Vanaf welke

per week en

datum bent u



Dienstbetrekking

op welke

met deze



Bedrijf/beroep

dagen

activiteit



Bestuursfunctie



Overig

begonnen

1
2
3
4
Opmerking(en)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aldus naar waarheid ingevuld d.d. …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening
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