GARANTIEFONDS REIZEN®
Metrologielaan 8, B-1130 BRUSSEL
Tel. +32-2-240.68.00
BE 0455.084.111
Fax +32-2-240.68.08
RPR Brussel

IBAN: BE13-5522-5896-0039

E-mail: mail@gfg.be

BIC: GKCCBEBB

www.gfg.be

o.v.v.

Ref.: 50, postdatum

Geachte heer, geachte mevrouw,

Betreft:

Garantieverzekering bij het Garantiefonds Reizen®

Wij danken u voor de belangstelling die u heeft voor het Garantiefonds Reizen.
Het Garantiefonds Reizen is een onderlinge verzekeringsvereniging, waarbij de onderling
verzekerden met hun bijdragen een “pool” vormen teneinde gezamenlijke risico’s onderling te dekken.
Onze vereniging heeft geen winstgevend doel en zal steeds als onafhankelijke organisatie, bestuurd
door personen uit de reissector zelf, voordelige bijdragen en KMO-gerichte oplossingen trachten aan
te brengen. Meer informatie over ons vindt u terug op onze website: www.gfg.be
Teneinde u een voorstel van garantieverzekering te doen vragen wij u ons aanvraagformulier - voor
een rechtspersoon of een zelfstandige - zo volledig mogelijk in te vullen en er de gevraagde
documenten bij te voegen. Gelieve te noteren dat de ondertekening van het voorstel van garantieverzekering de dekking niet doet lopen.
Wij verzoeken u tevens een schatting te doen van het omzetcijfer dat u denkt te realiseren in de
komende jaren op het formulier 'schatting en uitsplitsing omzetcijfer'.
Na betaling van de expertisekosten* en van zodra uw dossier administratief volledig is, zal het
Risicocomité uw dossier zo spoedig mogelijk op zijn kredietwaardigheid onderzoeken, en, zo nodig,
het verzekeringsaanbod aan (voorafgaande) bijzondere voorwaarden koppelen.
* Gelieve de - terugbetaalbare - expertisekosten, die berekend worden op basis van het (geschatte) brutoomzetcijfer van uw onderneming, ter behandeling van uw dossier, te storten op onze rekening IBAN BE 13 55225896-0039 BIC: GKCCBEBB, met vermelding van de naam van de onderneming en de woorden “expertisekosten”.
Na betaling zal u een factuur gestuurd worden en wordt uw dossier verder behandeld. Zodra uw
garantieverzekering van kracht wordt (en enkel dan), worden de expertisekosten gecrediteerd en terugbetaald.
BRUTO-OMZET

EXPERTISEKOSTEN

minder dan € 2.500.000,00

€ 150,00

€ 2.500.000,00 of méér

€ 300,00

Aarzel niet ons te contacteren op het nummer +32-2-240.68.00, indien u nog vragen zou hebben.

Hoogachtend,

Mark De Vriendt,
Algemeen directeur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

