
 
 

Vragenlijst Enviro Care 
 
Gelieve: 

 de vragenlijst te downloaden en ingevuld terug te sturen naar envirocare@add.be of te bezorgen aan uw 
vertrouwde contactpersoon bij ADD. 

 uw vragen met betrekking tot deze vragenlijst en Enviro Care te richten aan envirocare@add.be. 
 

 
Naam van de firma en adres:       
       

 
Volledig adres van de te verzekeren locaties:       
 
 
Omzetcijfer:       
 
 
Beschrijving van de voornaamste activiteiten: gelieve de Nacebel-code die overeenkomt met uw activiteit te gebruiken:  

      
      

 
1. Zijn er reeds overtredingen of bevindingen van overtredingen van (milieu)normen vastgesteld tijdens de 5 laatste 

jaren? 
 JA        NEE  indien ja, graag uitleg :       

 
 
2. Zijn er gevallen van verontreiniging geweest op de locatie(s) tijdens de 5 laatste jaren?  

 JA        NEE  indien ja, graag uitleg :       
 
 
3. Is er een actuele grond- of grondwater verontreiniging op de locatie(s)?    

 JA        NEE  indien ja, graag uitleg :       
  

 
4. Zijn er grond- of grondwater saneringsprojecten lopende of gepland of is er momenteel een monitoring gaande?  

 JA        NEE  indien ja, graag uitleg :       
 

 
5. Zijn er momenteel vervolgingen lopende tegen het bedrijf?  

 JA        NEE  indien ja, graag uitleg :       
 

 
Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld om de maatschappij in te lichten over de voornaamste kenmerken van het te dekken risico en bindt de 
aanvrager noch de maatschappij om het contract te sluiten; bijgevolg geeft de ondertekening van deze vragenlijst geen aanleiding tot dekking. 
De aanvrager verklaart dat de mededelingen in deze vragenlijst en de eventuele bijlagen oprecht en correct zijn in alle details, zelfs al zijn ze niet 
door hem geschreven.   
 
Ik bevestig hierbij dat ik geen weet heb van omstandigheden die tot een schadegeval zouden kunnen leiden. 
Ik bevestig hierbij dat gedurende de 5 laatste jaren geen milieuverzekering werd opgezegd om welke reden ook. 
 
Handtekening + functie     Datum 
                                  
 
 
 
Bescherming van uw persoonsgegevens 
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de (kandidaat-)verzekeringnemer, 
verzekerde, aangeslotene of begunstigde vindt u in onze privacyverklaring. In de privacyverklaring leest u ook wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt 
uitoefenen. Om de privacyverklaring actueel te kunnen houden, is geopteerd om ze aan te bieden via onze website www.add.be/privacy.  U kunt 
ook een papieren versie bekomen bij uw contactpersoon binnen ADD.  
Als u ons persoonsgegevens meedeelt over andere personen (bijvoorbeeld een verzekerde), moet u die personen vooraf informeren over ons 
gebruik van hun gegevens en, indien nodig, daarvoor hun toestemming vragen. 
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