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De algemene onderdelen B t/m H dienen altijd ingevuld en meegestuurd te worden. Bij de vragen per verzekering kan worden volstaan met 
het invullen van de onderdelen van de verzekeringen die aangevraagd worden.

Brand

Aansprakelijkheid

Reis

RecreatieVerkeer

Overig

DatumTussenpersoonnr

Bezoekdatum

Telefoonnummer 

Naam acceptant

Contactpersoon

Medewerker

Doel

Overleg acceptant

Aanvraag

Inventarisatie

Nieuw klant

Nee

Offerte

Actualisatie

Servicebezoek

Ja

Wijziging, polisnr.

Anders, namelijkReden

Anders, namelijk

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

A - ALGEMEEN (alleen in te vullen door adviseur)

B - GEWENSTE VERZEKERINGEN

AANVRAAG PARTICULIER



Achternaam Voorletters Geb. dat. Geslacht Thuiswonend Studerend
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IBANBetaling per

Premietermijn

Acceptgiro Automatische incasso

Jaar Halfjaar Kwartaal Maand (automatische incasso verplicht)

(bij automatische incasso)

Man Vrouw

Netto maandinkomen hoofdkostwinner
(voor inboedelwaardemeter garantie onderverzekering)

Achternaam

Geboortedatum

Plaats

E-mail

Telefoonnummer

Voorletters

Geslacht

Adres Postcode

Man Vrouw

Achternaam

Geboortedatum

Voorletters

Geslacht

E - GEGEVENS KINDEREN

F - PREMIE

C - VERZEKERINGNEMER

D - GEGEVENS PARTNER

1

2

3

4

5

€
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* Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstan-
digheden die betrekking hebben op een bekende andere persoon die ook wordt meeverzekerd. Bij de beantwoording van de vragen is niet alleen wat u 
zelf weet bepalend. Ook wat de anderen die verzekerd worden weten. Vragen waarvan u denkt dat de antwoorden al bij ons bekend zijn moet u toch zo 
volledig mogelijk beantwoorden. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat het recht op een betaling wordt beperkt of helemaal vervalt. Heeft u ons met opzet 
misleid? Of heeft u bewust verkeerde informatie gegeven? Dan hebben wij het recht deze verzekering op te zeggen.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de 
vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutaire directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) –
  hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3%.

Verzekeringsverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Heeft een verzekeringsmaatschappij u, of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het sluiten van deze verzekering(en) ooit een verzekering opge-
zegd, geweigerd of tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet.

Ja, geef hieronder een toelichting over het soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer.

Verzekeringen elders 
Is een/zijn soortgelijke verzekering(en) momenteel bij een andere verzekeraar aangevraagd/ondergebracht?

Ja, graag hieronder toelichten.

Schadeverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Heeft u of een van de belanghebbenden dit jaar en/of in de acht voorafgaande jaren schade met betrekking tot de aangevraagde dekkingen gehad?

Ja, graag hieronder specificeren.

Polisnummer SchadebedragSoort schade Verzekeraar Datum

Nee

Nee

Nee

G - SLOTVERKLARING

€

€

€

€

€

1

5

3

2

4
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Gevolmachtigd agent
Deze verzekering kan tevens worden gesloten met de gevolmachtigd 
agent. De gevolmachtigd agent mag namens de verzekeraar (risico-
drager) zaken met u doen. Op de verzekering is Nederlands recht van 
toepassing.

Klachten en geschillen
Interne klachtenprocedure. Klachten die te maken hebben met de aan-
vraag en uitvoering van deze verzekering kunt u richten aan de directie 
van het (volmacht) kantoor.

Klachten- en geschillenprocedure kifid
Vindt u dat de directie uw klacht niet of niet goed heeft opgelost? Neem 
dan binnen drie maanden contact op met het onafhankelijke Klachtenin-
stituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid bemiddelt tussen consumen-
ten en financiële ondernemingen (zie www.kifid.nl).

Bevoegde rechter
Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenprocedures of bent u niet 
tevreden met de uitkomst? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de 
bevoegde rechter. Dit kan niet als er sprake is van een bindend advies.

Machtiging tot automatische incasso
Uw handtekening geldt tevens als machtiging als u kiest voor automa-
tisch betalen.

Slotverklaring
U bent ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten 
op basis van algemene voorwaarden. U verklaart dat u kennis heeft 
genomen van de algemene voorwaarden. En dat u ermee akkoord gaat 
dat zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.

Verzekeringskaart(en)
Ik ga ermee akkoord dat mijn adviseur de verzekeringskaart(en) van de 
aangevraagde verzekering(en) digitaal aan mij verstrekt.

Ja, graag hieronder toelichten of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage.

Algemene slotvraag
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag voor de verze-
keraar van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?

Ja, hier aangeven of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage, dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is 
gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf )maatregelen al ten uitvoer is gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak 
is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo Ja, tegen welke voorwaarden 
de schikking tot stand kwam.

Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht Jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in 
aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de
• persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
  overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.

Deze vraag moet ook beantwoord worden over andere personen die belang hebben bij deze verzekering. U kunt deze informatie ook vertrouwelijk aan 
onze directie sturen.

Achternaam

Plaats Datum

Voorletters

Handtekening

Ik ga akkoord

Nee

Nee

H - ONDERTEKENING
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Woonhuis

Certificering rieten schroefdak aanwezig

Zonnepanelen aanwezig Staat de woning binnen 10 meter van brandgevaarlijke panden 
(bijv. woningen met rieten daken, restaurants of snackbars)

Bestemming (gebruik) Uitsluitend eigen bewoning Verhuur aan

Leegstaande woning (niet langer dan 6 maanden) Bedrijfsmatig gebruik

Bituum / mastiek 
(plat dak)

Aantal kamers De volgende ruimtes tellen niet mee: woonkamer, badkamer, gang, keuken, garage, vliering en bergruimte. 
Wordt de zolder gebruikt als een slaap- of hobbyruimte? Dan telt die wel mee.

Bouwaard dak

Bouwaard muren

Riet (schroefdak)

Kunststof

Leisteen

Anders, nl.

Grotendeels steen

Pannen

Traditioneel riet

Grotendeels hout

Kunstriet

Anders, namelijk

Verdiepingsvloeren Beton / steen Hout Anders, namelijk

Nee Ja

Nee Ja Nee Ja

Bijgebouwen > 25m² 
(schuren, tuinhuisjes en garages)

Bedrijfsmatige activiteiten in bijgebouwenNee Ja Nee Ja

PlaatsAdres Postcode

Eigenaar van de woning Locatie van de woning (indien afwijkend van eerder genoemd adres)Nee Ja

Type woning Hoekwoning

Woonboerderij

Vrijstaande woning

Rijtjeshuis - tussenwoning

Flat/Etagewoning Recreatiewoning

Twee-onder-één-kap

Inboedel

Eigenaar woning Locatie van de woning (indien afwijkend van eerder genoemd adres)

PlaatsAdres Postcode

Bestemming (gebruik)

Type woning

Aantal kamers

Bouwaard

Uitsluitend eigen bewoning

Hoekwoning

Woonboerderij

Steen / hard

Leegstaande woning

Vrijstaande woning

Rijtjeshuis - tussenwoning

Steen / schroefdak

Flat/Etagewoning Recreatiewoning

Twee-onder-één-kap

De volgende ruimtes tellen niet mee: woonkamer, badkamer, gang, keuken, garage, vliering en bergruimte. 
Wordt de zolder gebruikt als een slaap- of hobbyruimte? Dan telt die wel mee.

Hout / hard Steen / traditioneel riet

Aanvullend Glasverzekering 
(indien niet opgenomen bij de woonhuisverzekering)

Mobiele elektronicaBuitenhuisdekking

Nee Ja

Ingangsdatum

Ingangsdatum

1 - WOONHUIS

2 - INBOEDEL
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Aansprakelijkheid

Jachtrisico WapenvergunningVerhaalsbijstand

De maximale verzekerde bedragen voor kostbaarheden en het eigenaars- en huurdersbelang zijn gemaximeerd en kunnen per verzekeraar verschillen. Indien de nieuwaarde of taxatiewaarde hoger is dan de 
maximering en deze volledig mee verzekerd dienen te worden kan dit op een separate kostbaarhedenverzekering. Zie hiervoor onderdeel 20 in deze aanvraag.

Nee

Verhuurde woning

Ja, namelijk

Aanvullingen

Paarden/vee

Ongevallen

Overlijden € 5.000 / Blijvende invaliditeit € 50.000 Overlijden € 20.000 / Blijvende invaliditeit € 100.000

Overlijden € 20.000 / Blijvende invaliditeit € 250.000

Verzekerde som

Rechtsbijstand

Verkeer Fiscaal en vermogenConsument en wonen

Scheidingsmediation Statutair bestuurder Verhuur onroerende zaak

Werk en inkomenDekking

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Eigen-/huurdersbelang

Meer dan € 5.000 lijfsierraden aanwezig

Meer dan € 5.000 antiek & kunst aanwezig

Meer dan € 5.000 audio- en videoapparatuur aanwezig

Meer dan € 5.000 verzamelingen aanwezig

Meer dan € 5.000 foto-, film- en videoapparatuur aanwezig

Meer dan € 5.000 computerapparatuur aanwezig

Meer dan € 5.000 muziekintrumenten aanwezig

Meer dan € 5.000 overige kostbare zaken  aanwezig

Zo ja, bedrag

Zo ja, bedrag

Zo ja, bedrag

Zo ja, bedrag

Zo ja, bedrag

Zo ja, bedrag

Zo ja, bedrag

Zo ja, bedrag

Zo ja, bedrag

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3 - AANSPRAKELIJKHEID (AVP)

4 - ONGEVALLEN

5 - RECHTSBIJSTAND

2 - INBOEDEL (vervolg)

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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Auto

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Regelmatige bestuurder Verzekeringnemer

Ja, bedrag

Partner

Vrijwillig eigen risico

Gebruik

Aantal kilometers per jaar

Geen

Particulier Zakelijk Zakelijk en particulier

Aanvullingen

Aanvullingen

Schadeverzekering inzittenden

Schadeverzekering inzittenden

Verhaalsbijstand

Verhaalsbijstand

Kenteken Meldcode

Schadevrije jaren

WA + Beperkt casco WA + Volledig casco (all-risk)WA (wettelijk verplicht)Dekking

Ingangsdatum

Auto

Regelmatige bestuurder Verzekeringnemer

Ja, bedrag

Partner Kind namelijk

Kind namelijk

Vrijwillig eigen risico

Gebruik

Aantal kilometers per jaar

Geen

Particulier Zakelijk Zakelijk en particulier

Kenteken Meldcode

Schadevrije jaren

WA + Beperkt casco WA + Volledig casco (all-risk)WA (wettelijk verplicht)Dekking

Ingangsdatum

* Het tussentijds afbreken van de reis door:
   a. Overlijden van een verzekerde. 
   b. Overlijden of ernstige ziekte met een reële kans op direct levensgevaar van een familielid in 1e, of 2e graad. 
   c. Overlijden van een familielid in de 3e graad. 
   d. Overlijden van een dierbare tijdens de reis. 
   e. Ernstige materiële schade aan eigendommen, vaste woning of bedrijfsgebouwen van een verzekerde. 
   2. Een ernstig ongeval of ziekte van verzekerde met een ziekenhuisopname van ten minste drie nachten of het tussentijds afbreken van de reis tot gevolg 
   3. Complicaties bij zwangerschap van een verzekerde met een ziekenhuisopname of het tussentijds afbreken van de reis tot gevolg.

** Niet mogelijk in combinatie met uitbreiding redenen.

Reis

Bagage

Rechtsbijstand

Wintersport 
(en bijzondere sporten)

Autohulp 
(Indien geen internationale 
reis-en kredietbrief ANWB)

Sportuitrusting

Verkeersrechtsbijstand

Geld

Zakenreis

Medische kosten

Ongevallen

Aanvullingen

Dekkingsgebied Reisduur in dagenEuropa 60 120Wereld 180 

Ingangsdatum

Annulering

Uitbreiding redenen * HuisdierenVolledige reissom ** ZaakwaarnemerAanvullingen

Verzekerd bedrag € 1.000 € 1.500 € 3.000

Ingangsdatum

8 - PERSONENAUTO (1)

9 - PERSONENAUTO (2)

6 - REIS

7 - ANNULERING

€

€
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Motor

Verhaalsbijstand

Regelmatige bestuurder Verzekeringnemer

Ja, bedrag

Partner

Vrijwillig eigen risico

Gebruik

Aantal kilometers per jaar

Geen

Particulier Zakelijk Zakelijk en particulier

Aanvullingen Schadeverzekering opzittenden

Kenteken Meldcode

Schadevrije jaren

WA + Beperkt casco WA + Volledig casco (all-risk)WA (wettelijk verplicht)Dekking

Ingangsdatum

Motor

Verhaalsbijstand

Regelmatige bestuurder Verzekeringnemer

Ja, bedrag

Partner

Vrijwillig eigen risico

Gebruik

Aantal kilometers per jaar

Geen

Particulier Zakelijk Zakelijk en particulier

Aanvullingen Schadeverzekering opzittenden

Kenteken Meldcode

Schadevrije jaren

WA + Beperkt casco WA + Volledig casco (all-risk)WA (wettelijk verplicht)Dekking

Ingangsdatum

Kind namelijk

Kind namelijk

RechtsbijstandAanvullingen Schadeverzekering inzittenden Verhaalsbijstand

Kind namelijk

Auto

Regelmatige bestuurder Verzekeringnemer

Ja, bedrag

Partner

Vrijwillig eigen risico

Gebruik

Aantal kilometers per jaar

Geen

Particulier Zakelijk Zakelijk en particulier

Kenteken Meldcode

Schadevrije jaren

WA + Beperkt casco WA + Volledig casco (all-risk)WA (wettelijk verplicht)Dekking

Ingangsdatum

11 - MOTOR (1)

12 - MOTOR (2)

10 - PERSONENAUTO (3)

€

€

€
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Caravan

Stacaravan

Type

Kenteken Bouwjaar

Gewicht (kg)

Bouwmaand

Opbouwlengte (cm)Aanschafwaarde

Soort

Eerste eigenaar

Beveiliging Gebruik

Tourcaravan

Recreatief

Ja

Disselslot

Ja

Vouwwagen

Anders nl.

Nee

Wielklem

Nee

Aanvullingen

Eigenbouw

Hagelschade Verhaalsrechtsbijstand

Caravanmover

Uitrusting Luifel - voortent

Aanbouw (alleen stacaravan)

Nieuwwaarde

Nieuwwaarde

Nieuwwaarde

Ja NeeEigenbouw

Uitrusting Luifel Nieuwwaarde

Camper

Verhaalsbijstand

Regelmatige bestuurder Verzekeringnemer

Ja, bedrag

Partner

Vrijwillig eigen risico

Gebruik

Aantal kilometers per jaar

Geen

Particulier Zakelijk Zakelijk en particulier

Aanvullingen Schadeverzekering inzittenden

Kenteken Meldcode

Schadevrije jaren

Nieuwwaarde inventaris

WA + Beperkt casco WA + Volledig casco (all-risk)WA (wettelijk verplicht)Dekking

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Kind namelijk

13 - CARAVAN / VOUWWAGEN

14 - CAMPER

€

Merk

€

€

€

€

€

€
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Fiets

Fiets

Eerste eigenaar

Eerste eigenaar

Soort fiets

Slot

Slot

Soort fiets

Gewenste dekking

Gewenste dekking

Deeln. wedstrijden

Deeln. wedstrijden

Verhuur fiets

Verhuur fiets

Nee

Nee

Diefstal

Diefstal

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Beschadiging Pechhulp

Beschadiging Pechhulp

Ongevallen

Ongevallen

Verhaalsrechtsbijstand

Verhaalsrechtsbijstand

Ja

Ja

Ja

Ja

Aankoopprijs

Aankoopprijs

Totaalbedrag

Totaalbedrag

Bromfiets

Volledig casco

Verhaalsrechtsbijstand

Accessoires

Accessoires

Accessoires
(alleen bij diefstal of volledig casco)

Regelmatige bestuurder

Nee

Verzekeringnemer

Ja, bedrag accessoires

Partner

Kenteken Meldcode

CataloguswaardeBouwjaar

Ongevallen opzittenden

Wettelijke aansprakelijkheid (WA) WA + diefstalDekking

Aanvullingen

Soort Snorfiets (geen helmplicht) Bromfiets

Brandstof Benzine Elektrisch

Gebruik Particulier Zakelijk

Brommobiel E-bike (45 km/u)

Beide

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Framenummer

Type

Merk fiets

Bouwjaar

Framenummer

Type

Merk fiets

Bouwjaar

Sleutelnummer

Sleutelnummer

Kind namelijk

15 - FIETS (1)

16 - FIETS (2)

17 - BROMFIETS / SCOOTER / BROMMOBIEL

€

€

€

€

€

€

€

€
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Oldtimer

WA + Beperkt casco WA + Volledig casco (all-risk)

Motor

Verhaalsbijstand

Regelmatige bestuurder Verzekeringnemer

Ja, bedrag

Ja

Partner

Vrijwillig eigen risico

Auto aanwezig voor dagelijks gebruik
(o.a. woon/werkverkeer)

Gebruik

Aantal kilometers per jaar

Aantal kilometers per jaar

Geen

Nee

Particulier Zakelijk Zakelijk en particulier

Dekking

Soort oldtimer

WA (wettelijk verplicht)

Auto

Aanvullingen Schadeverzekering inzittenden

Kenteken

Kenteken

Taxatie waarde

Meldcode

Schadevrije jaren

Recreatiewoning

Eigenaar Recreatiepark/camping

Permanent bewoond

Zonnepanelen

Aanbouw/bijbouw

Verhuur

Staat uw woning binnen een straal van 10 meter van brandgevaarlijke 
panden zoals woningen met rieten daken, restaurants of snackbars?

Locatie van de woning (indien afwijkend van eerder genoemd adres)

Herbouwwaarde

Herbouwwaarde

Plaats

Adres Postcode

Bouwjaar

Oppervl. woning

Tuinhuis Chalet

StrandhuisStacaravan

Appartement

Recreatiewoning

Naam park/camp. Standplaatsnummer

Aluminium

Leisteen

Grotendeels golfplaten

Polyester / kunststof

Kunstriet

Bitumen

Anders nl.Pannen

Grotendeels riet

Kunststof Grotendeels steenGrotendeels hout

Anders, nl.

Nee Ja Nee

Nee

Ja

Ja

Aanvullend Glasverzekering Aansprakelijkheid

Nee Ja

Nee Ja Nee Ja

Nee Ja

Type woning

Bouwaard dak

Bouwaard muren

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Kind namelijk

18 - OLDTIMER / KLASSIEKER

19 - RECREATIEWONING

€

€

€

€

m2
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Is verzekeringnemer eigenaar van de te verzekeren kostbaarheden?

Indien nee, wat is de naam van de eigenaar?

Voorwerp (merk & type)

Totaal (Afhankelijk van de totale verzekerde waarde kan de verzekeraar specifieke beveiligingseisen aan de woning stellen)

Specificatie/serienummer Verzekerde waarde

Nee Ja

Specificatie van de te verzekeren kostbaarheden
Bij onvoldoende ruimte kunt u eventueel een specificatie als bijlage meesturen.
Van alle genoemde voorwerpen dient een recent taxatierapport of recente aankoopnota te worden overlegd.

Welke kostbaarheden wilt u verzekeren? Kunst & antiek Verzameling(en)Sieraden/horloges

Muziekinstrument(en) Anders, namelijk

Kostbaarheden Ingangsdatum

20 - KOSTBAARHEDEN

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



DESKUNDIG IN VERZEKERINGEN Pagina 13 van 14

Pleziervaartuig

Voortstuwingsinstallatie

Voortstuwingsinstallatie volgboot

Volgboot

Zelfbouw

Origin. motoren

Origin. motoren

Soort brandstof

Soort brandstof

Soort installatie

Soort installatie

Financiering

Plaats gasfles

(inclusief BTW en motor)

(inclusief BTW)

(inclusief BTW)

(inclusief BTW)

Verbouw

Gas aan boort

Nee

Nee

Nee

Nee

Diesel

Diesel

Elektrisch

Elektrisch

Buitenboord

Buitenboord

Nee

In bun

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Benzine

Benzine

Anders, namelijk

Anders, namelijk

Inboard

Inboard

Ja

anders, namelijk

Ja

Ja

Soort vaartuig

Naam/Y-registratie

Serie- / motornr. 1 Serie- / motornr. 2

Bouwaard

Merk

Merk

Merk volgboot

Lengte vaartuig

Lengte vaartuig

Huidige waarde

Huidige waarde

Huidige waarde

Huidige waarde

Aankoopdatum

Aankoopdatum

Bouwjaar

Aankoopdatum

Bouwjaar

Bouwjaar

Totaal vermogen

Totaal vermogen

Maximale snelheid

Maximale snelheid

Aantal motoren

Aantal motoren

Bouwaard mast

Romp- Hin/Cin nr.

Romp- Hin/Cin nr.

Serie- / motornr. 2

Type en uitvoering*

Merk vaartuig

* Wanneer uw vaartuig geen merk/type heeft en/of het een (gedeeltelijke) eigenbouw betreft,

   verzoeken wij u een recente foto bij te voegen.

Type en uitvoering Bouwaard

Ingangsdatum
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€

€

€

€

Serie- / motornr. 1
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Trailer

Ligplaats/stalling zomer

Ligplaats/stalling winter

Verzekeringsgegevens

No-claimverklaring

Ligplaats zomer

Ligplaats winter

Gebruik vaartuig

Type

(inclusief BTW)

(niet het kenteken van het 
trekkende voertuig)

Nederland

Nederland

Recreatief

Europa

Europa

Anders, namelijk

Anders, namelijk

Anders, namelijk

Deelname wedstr.

AbonnementGecertificeerd vaartuigvolgsysteem?

Heeft u op dit momenteen geschil of probleem?

Nee

Nee JaNee

Nee

Ja

Ja, merk

Ja, namelijk

Verzekeringsgebied

Eigen risico

Dekking

Aanvullende dekkingen

Nederland basis

€ 250

€ 1.500

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Klein vierkant

Ongevallen opvarenden

Nederland uitgebreid

€ 750

€ 3.500

€ 500

€ 2.500

WA beperkt casco

Groot vierkant

Rechtsbijstand

Europese binnenwateren

€ 1.000

€ 5.000

WA casco

Pechhulp

Waarvan verhaaldAantal schades in de laatste 3 jaar

Aantal aantoonb. schadevr. jaren* * Worden uitsluitend toegekend na ontvangst van een originele no-claimverklaring niet ouder dan 3 jaar.

Huidige waarde

Aankoopdatum

Bouwjaar

Aantal dagen in het buitenland

Chassisnummer

Kenteken trailer

Omschrijving

Omschrijving

Plaats

Plaats

Adres

Zo ja, welke

Adres

Postcode

Postcode

Naam verzekeraar Polisnummer

21a - PLEZIERVAARTUIG (vervolg)

€

Gebruik
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