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VOORSTEL GARANTIEVERZEKERING
VOOR ZELFSTANDIGEN
1. ALGEMENE INLICHTINGEN
(1.1) Naam en voornaam: ........................................................................................................................................
(1.2) Officieel adres: .................................................................................................................................................
(1.3) Handelsnaam (ev. Merknaam): .....................................................................................................................
(1.4) Handelsadres: ..................................................................................................................................................
(1.5) Handelsgegevens:
• telefoonnummer: ...............................................................................................................................................
• gsm-nummer: ....................................................................................................................................................
• e-mail: .................................................................................................................................................................
• website: ...............................................................................................................................................................
(1.6) Ondernemingsnummer: .................................................................................................................................
(1.7) IATA-nummer (indien houder IATA-licentie): ..........................................................................................
(1.8) IBAN bankrekeningnummer: ........................................................................................................................
(1.9) Geboortedatum: ...............................................................................................................................................
(1.10) Burgerlijke staat (indien gehuwd, huwelijksstelsel preciseren): ............................................................

2. VERMOGENSSTAAT
(2.1) BEZITTINGEN

(2.2) SCHULDEN

Onroerende goederen:
(Geschatte waarde en KI)
........

Saldo van hypothecaire lening en krediet:
(Totaal bedrag en nog te betalen bedrag)
........

Bent u eigenaar of mede-eigenaar van het handelspand?
Heeft u verklaring van onvatbaarheid van beslag van uw privéwoning afgesloten?
Is er een hypothecaire inschrijving of volmacht?
Is er een pand op het handelsfonds?

Roerende goederen:
(bijv. deposito's,...)
........

Totaal overige schulden:
(totaal bedrag en nog af te betalen bedrag)
........

(2.3) ANDERE INKOMSTEN
(bijv. maandelijkse huurinkomsten,...)
........

(2.4) ANDERE LASTEN
(bijv. maandelijkse huurlasten,...)
.......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder codenr. 1055 bij KB van 30/08/1996 (BS 17/09/1996) voor de
verzekeringsverrichtingen in takken 16 en 18, en ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen onder nr. 39.888A
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3. STRUCTUUR & ACTIVITEIT
(3.1) Maakt uw reisonderneming deel uit van een groep (in de ruimste betekenis)?
Indien ja, welke soort groep en ten belope van welk % ............................................................................
..............................................................................................................................................................................
(3.2) Schrap wat niet past wat betreft de activiteit van uw reisonderneming:
doorverkoper:
reisorganisator:
- voor Belgische en buitenlandse touroperators
- voor enkel Belgische touroperators
- voor enkel buitenlandse touroperators

- hoofdactiviteit
- nevenactiviteit
- sporadische activiteit

(3.3) Welke waarborgen heeft u gesteld voor bepaalde organisaties (bv. IATA, Touroperator...) en
voor welke bedragen? .............................................................................................................................
(3.4) Hoeveel klanten heeft uw reisbureau op jaarbasis?
Als doorverkoper: ........ Als reisbemiddelaar: ........
(3.5) Hoeveel personen zijn er werkzaam in uw reisonderneming (full-time equivalent/jaar)?
Als werknemer: ........ Als zelfstandige: ........
Als stagiair: ........
(3.6) Aantal bijkantoren: ........ Aantal franchisenemers: ........
Gelieve een actuele lijst van bovenstaande kantoren over te maken (met naam verantwoordelijke, adres,
telefoon en e-mail). Gelieve voor de kantoren met aparte rechtsvorm eveneens hun rechtsvorm en hun
ondernemingsnummer mee te delen (alsook, in voorkomend geval, hun jaarrekeningen over te maken).

(3.7) Van welke beroepsvereniging(en) en/of samenwerkingsverband(en) bent u lid?
............................................................................................................................................................................
(3.8) Is er op heden een achterstand van betaling buiten de wettelijke of gebruikelijke termijnen
inzake RSZ, bedrijfsvoorheffing, BTW of leveranciers? Zo ja, welk bedragen en welke termijnen?
Is er een betalingsakkoord? Zo ja, gelieve ons een kopie van dit akkoord over te maken.
...........................................................................................................................................................................

4. MEE TE STUREN DOCUMENTEN
(4.1) Uw aanslagbiljetten van de personenbelasting over de twee laatste inkomstenjaren alsook uw
laatst beschikbare belastingaangifte, met de aangehechte winst-verliesrekening.
(4.2) Een ondernemingsplan.
(4.3) Het attest van verzekering beroepsaansprakelijkheid of aanvraag daartoe.
(4.4) De schatting en uitsplitsing van het (verwachte) omzetcijfer.
(4.5) Een exemplaar van uw brochure(s) en ander promotiemateriaal.
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande informatie volledig, oprecht en naar waarheid is
verstrekt (de ondertekening van dit voorstel houdt geen contract in en doet geen dekking lopen).
Datum:

Plaats:

Handtekening:

Ondergetekende heeft kennis genomen van en aanvaardt de voorwaarden met betrekking tot de bescherming en vertrouwelijkheid van de verwerking van
de persoonsgegevens, de regels met betrekking tot het Belangenconflictenbeleid (MiFID) alsook de procedure over het indienen van een klacht waarvan de
volledige voorwaarden te vinden zijn op de website www.gfg.be, onderaan elke pagina onder 'Juridische & Privacy Informatie'. Elke fraude of poging tot
fraude wordt gesanctioneerd volgens de toepasselijke wetgeving en/of de algemene of bijzondere voorwaarden en kan in voorkomend geval leiden tot
strafrechtelijke vervolging.
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