Aanvraagformulier Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden
Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen.

De volgende documenten dient u mee te zenden:


Concept Ondersteuningsplan;

I

Algemeen

a.

Naam samenwerkingsverband (SWV)

:

...................................................................................................

b.

Adres

:

...................................................................................................

c.

Datum van oprichting/fusie

:

...................................................................................................

d.

Aantal leerlingen in verzorgingsgebied

:

...................................................................................................

II

Bestuurdersaansprakelijkheid

e.

Is het balanstotaal van uw SWV kleiner dan EUR 10.000.000,00?

F Nee F Ja

f.

Heeft het SWV een positief eigen vermogen?

F Nee F Ja

g.

Heeft het SWV in de afgelopen twee jaar een positief resultaat behaald

F Nee F Ja

III

Bedrijfsaansprakelijkheid

h.

Heeft u medewerkers?


F Nee F Ja

Zo ja, welke werkzaamheden oefenen deze uit?

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
i.

Heeft binnen uw instelling een risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsgevonden?

F Nee F Ja

Heeft u een plan van aanpak opgesteld?

F Nee F Ja

Zo nee, graag een toelichting:
.........................................................................................................................................................................................

IV

Beroepsaansprakelijkheid

j.

Worden de afspraken tussen schoolbestuur en SWV vastgesteld in een ondersteuningsplan?

F Nee F Ja

Zo nee, graag een toelichting:
.........................................................................................................................................................................................

k.

Worden de ouders ingelicht over de inhoud van dit ondersteuningsplan?

F Nee F Ja

Zo nee, graag een toelichting:
.........................................................................................................................................................................................
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V

Slotvragen

l.

Is er ooit een vordering ingesteld tegen of een aansprakelijkheidsstelling geweest van het SWV danwel van een
toezichthouder of bestuurder van het SWV, of heeft iemand ooit aangekondigd dit te zullen doen?


F Nee F Ja

Zo ja, graag toelichting.

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
m.

Is de aanvrager (na dit aan iedere toezichthouder of bestuurder van de aanvragende rechtspersoon gevraagd te
hebben) zich bewust van een aanspraak of een onstandigheid welke mogelijkerwijs aanleiding zou kunnen geven tot
een aanspraak tegen één van de toezichthouders of bestuurdesr van de aanvragende rechtspersoon, de
F Nee F Ja

rechtspersoon en haar werknemers?


Zo ja, graag toelichting.
Alle schade of aansprakelijkheid voortvloeiende uit of als gevolg van een bekende omstandigheid is
automatisch uitgesloten onder de verzekering.

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
n.

Bestaan er andere gegevens die voor Chubb van belang kunnen zijn?


F Nee F Ja

Zo ja, graag toelichting.

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
o.

p.

Gewenst verzekerd bedrag:


Bestuurdersaansprakelijkheid:

F EUR 500.000,00

F EUR 1.000.000,00



Beroepsaansprakelijkheid:

F EUR 250.000,00

F EUR 500.000,00



Bedrijfsaansprakelijkheid:

Standaard EUR 1.500.000,00

F EUR 1.250.000,00

Gewenste ingangsdatum: ...............................................................................................................................................

Ondergetekende verklaart voorgaande vragen juist en volledig te hebben beantwoord.
Ter informatie: in afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW tot en met 7:930 BW, is Chubb ontslagen van iedere uitkeringsplicht indien
blijkt dat verzekeringnemer bij het aanvragen van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en Chubb de verzekering
niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten indien Chubb de juiste feiten gekend had. Verzekeringnemer verklaart zich
hiermee akkoord.

Plaats

:

.......................................................

Datum

:

.......................................................

Handtekening

:

.......................................................

Functie

:

.......................................................
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