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C.A.R.  AANVRAAGFORMULIER 
Voor gebruik bij woonhuizen, winkels, kantoorgebouwen, flatgebouwen, hotels, bioscopen en 

fabrieken ( met uitzondering van industriële machinerieën) enzovoort. 
 

  
1A. 
1B. 

Aannemer 
Correspondentie adres 

 

   
2. Opdrachtgever  
   
3. Op wiens naam staat de 

verzekering 
 

   
4 Naam Ontwerper(s), 

Architect(en)  
 

   
5. Plaats (straat enz.) waar het 

project wordt uitgevoerd 
 

   
6. Omschrijving van het werk incl. 

vermelding van aanwezigheid van 
kelder, het aantal verdiepingen en 
maximale hoogte van het gehele 
bouwwerk 

 

   
7. Contract: 

a. Zijn er in het contract 
bepalingen opgenomen, 
waaraan de 
projectverzekeringen dienen 
te voldoen. Zo ja, gaarne 
verzekeringsparagraaf 
opsturen. 

b. Welke partij heeft 
contractueel de verplichting 
de verzekering af te sluiten. 
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8. Is het bouwterrein en het 

omliggende terrein vlak? Indien 
niet, verstrek nadere gegevens 

 

   
9. a.Is het (of enig gedeelte 

daarvan) nabij een rivier, 
stroom, meer of rivieroever, of 
op enige andere wijze 
blootgesteld aan wateroverlast. 

 
b.Indien ja, vermeld afstand van 

die waterpartij en hoogte van 
het bouwterrein boven 
Hoogwaterstand 

 
c. Is het bouwterrein erg 

blootgesteld aan enig ander 
gevaar  

 

   
10. a.Samenstelling van de grond van 

het bouwterrein 
 
b.Is er enige aanwijzing voor 

verzakking of verschuiving, of  
zijn er ondergrondse 
werkzaamheden in dat gebied 
aan de gang 

 

   
11. a.Grondwaterlijn 

 
b. Zullen er “grondwaterafvoer” 
werkzaamheden plaatsvinden 

 

   
12. Maximale dieptegang van 

uitgravingen (anders dan voor 
heien van palen) 
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13. Aard en dieptegang  van 
funderingen (indien 
heiwerkzaamheden zullen 
plaatsvinden, vermeld aantal, type 
en maximum lengte van palen) 

 

   
14. Voornaamste materialen bij het 

bouwen met betrekking tot: 
a. muren en 
 
b. dak 

 

   
15. Totale aanneemsom/eindwaarde 

v.h. project 
 

   
16. Globale opsplitsing van de totale 

aanneemsom in: 
a. Bouwkundige werken,  
b. Installaties,  
c. Mechanische werken 
d. Electriciteitsaanleg incl. 

airconditioningaanleg 
e. Werktuigbouwkundige 

werken 
f. Hulpwerken 
g. Honoraria van 

ontwerper(s), 
architect(en)  

 

   
17. Totale verloond bedrag of 

percentage daarvan 
 

   
18. Korte omschrijving van bestaande 

opstallen 
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19. Korte omschrijving van 
werkzaamheden te verrichten 
door onderaannemers met 
respectievelijke aanneemsom 

 

   
20. Duur bouwperiode  
   
21. Schatting datum aanvang  
   
22. Onderhoudstermijn  
   
23. Opleveringsschema van 

onderdelen en aparte waarden 
 

   
24. Vindt er toepassing plaats van 

overspanning/ overkapping (d.w.z. 
zonder ondersteuning) met een 
ononderbroken lengte van groter 
dan 25 meter? 

 

   
25. a. Geef informatie omtrent 

voorkomen van enig gevaar dat 
normaliter niet aanwezig is bij 
een dergelijke constructie 

 

 b.Geef informatie omtrent de 
bouwmethode 

 
 

 

 c. Zullen er nieuwe of nog nooit in 
Suriname toegepaste methoden 
worden gebruikt 

 

   
26. Is het bouwterrein afgebakend 

resp. ommuurd of omrasterd? 
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27. Graag inzage 
bestek/bestektekeningen 

 

   
28. Wordt er een full-time safety 

inspector aangesteld 
 

   
29. Is er 24- uur bewaking en zo ja, 

geschiedt dat in shifts van 
hoeveel man 

 

   
30. Gelieve bijzonderheden te 

vermelden omtrent eventuele 
door u ingediende schadeclaims 
gedurende de afgelopen 5 
kalender jaren in verband met 
door u uitgevoerde projecten 

 

   
31. Hoe groot zal het Eigen Risico 

zijn (minimaal 1% v/d 
aanneemsom) 

 

   
32. Afstand bouwterrein naar 

dichtstbijzijnde 
brandweerstation 

 

   
33. Zijn er brandblusapparaten op het 

bouwterrein aanwezig? 
 

   
34. Zo ja, gaarne meer informatie 

over aantal en type 
 

   
35. Indien en niet, welke 

veiligheidsmaatregelen heeft u 
getroffen bij eventuele brand 
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Wettelijke aansprakelijkheidsdekking 
 

36. Wettelijk 
Aansprakelijkheidslimieten per 
gebeurtenis die u wenst 

A) USD 10.000 
B) USD 25.000 
C) USD 35.000 
D) USD 40.000 
E) USD 50.000 
F) USD  

   
37. Welke eigendommen van derden 

zijn op of nabij het bouwterrein 
aanwezig of liggen binnen de 
invloedssfeer van het werk? 

 

   
38. Wat is de (geschatte) waarde van 

de hiervoor genoemde 
eigendommen van derden 

 

   
39. Dient de onderlinge 

aansprakelijkheid van de 
verzekerde partijen te worden 
meeverzekerd 

 

   
40.  Zal er gebruik gemaakt worden 

van explosieven? Zo ja, opgave van 
hoeveelheden per keer en het 
doel daarvan, alsmede afstand tot 
eventuele objecten die invloed van 
de vibratie kunnen ondervinden 

 

   
41. Is er een mogelijkheid van een 

WA- “Catastrophe” die het gevolg 
is van waterschade, verzakking of 
instorting enz. 

 

   
42. Heeft het publiek toegang tot het 

bouwterrein 
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43. Welke personen en instanties 
behalve uw eigen arbeiders zullen 
op het bouwterrein mogen komen 

 

   
 Eigendommen Opdrachtgever  
   
44. Welke verzekerd bedrag wordt 

gevraagd of is contractueel 
vereist 

 

   
45. Welke eigendommen van de 

opdrachtgever (of zaken waarvoor 
Opdrachtgever verantwoordelijk 
is) zijn op of nabij het 
bouwterrein aanweizig of liggen 
binnen de invloedssfeer van het 
werk? 

 

   
46. Wat is de geschatte waarde van 

de hiervoor genoemde 
eigendommen van de 
Opdrachtgever? 

 

   
47. Wordt er daadwerkelijk gewerkt 

aan, op of in deze eigendommen 
van de opdrachtgever? 

 

   
48. Opgave van alle schades van de 

afgelopen 5 jaren. 
 

 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
Paramaribo,    
 
 
 
Handtekening aanvrager 
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