VERZEKERINGSAANVRAAGFORMULIER
PLEZIERVAART
Relatienr.

Offertenr.

504650

■ Verzekeringnemer
Achternaam

Geslacht

Voorletters / tussenv.

Geboortedatum

Vast telefoonnr.

Beroep

Mobiel telefoonnr.

BIC code

✘

man

vrouw

IBAN nummer
E-mailadres
■ Vestigingsadres
Straat

Huisnr. Toev.

Postcode Plaats

Land

■ Correspondentieadres (indien afwijkend)
Straat
Huisnr. Toev.

Postcode Plaats

Land

Kunt u btw verrekenen voor het te verzekeren schip?

ja

nee

Indien ja, ook onderstaande invullen.
Bedrijfsnaam
KVK nummer

Btw nummer

■ Vaartuig (indien mogelijk ontvangen wij graag een recente digitale foto van het vaartuig)
Scheepsnaam

Max. snelheid

Soort vaartuig

Brandmerk

Merk

Hin- / Cin nr.

Type

Y-registratie

Bouwjaar

Bouwaard

Staal

Afmetingen (lxbxd)

Bouwwijze

Werfbouw

Gebruik*
(* Indien sprake is van verhuur verzoeken wij u het “Aanvraagformulier Verhuur” in te vullen)

Is er een vloeibaar gasinstallatie aan boord?

ja

nee

Zo ja, is certificaat gasveilig aanwezig?

ja

nee

■ Ligplaats
Zomer
Winter
Is er toezicht?

nee

ja, door

■ Aanbouw (Alleen invullen als het vaartuig in aanbouw is)
Beginwaarde

€

Tussentijdse waarde

€

Geschatte eindwaarde

€

(indien aanbouw langer dan één jaar duurt)

Duur van de werkzaamheden
Locatie(s) werkzaamheden
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■ Hoofdmotoren
Merk

Type

kW

Toeren

Brandstof

Motornummer

Bouwmaand

Bouwjaar

Bouwmaand

Bouwjaar

Revisiejaar

Locatie

Aandrijving

■ Keerkoppelingen hoofdmotoren
Merk

Type

■ Boegschroefmotoren
Merk

Type

kW

Toeren

Brandstof

Bouwmaand

Bouwjaar

Revisiejaar

Type

kW

Toeren

Brandstof

Bouwmaand

Bouwjaar

Revisiejaar

Type

kW

Toeren

Brandstof

Bouwmaand

Bouwjaar

Revisiejaar

Type

kW

Toeren

Brandstof

Bouwmaand Bouwjaar

Revisiejaar

■ Hekschroefmotoren
Merk

■ Hulpmotoren
Merk

■ Generatormotoren
Merk

2016.5

Pagina 2 van 5

■ Bijboot
Merk

Max. snelheid

Type

Hin- / Cin nr.

Bouwjaar

Y-registratie

Lengte

Bouwaard

■ Motor bijboot
Merk

Vermogen

Type

Brandstof

Bouwjaar

Motornummer

pk

kW

■ Gegevens trailer
Merk

Chassisnummer

Type

Kenteken

Bouwjaar
■ Aankoopwaarde
Bijboot incl. motor

€

Trailer

€

■ Dekking
Gewenste dekking
Eigen risico

✘

wa + casco

wa

€

Vaargebied

kustwateren
✘ standaard
(Vaargebieden staan omschreven in de voorwaarden.)

verzekeringsgebied klein

verzekeringsgebied groot

■ Verzekerde sommen
Verzekerde som vaartuig €
Inboedel

€

Kostbaarheden

€

Bijboot + motor

€

Trailer

€

(excl. kostbaarheden)

■ Bijzondere in- of uitsluitingen / clausule(s)

« Diefstal uit met tentdoek afgesloten deel niet meeverzekerd » « Onderwaterschip Staal of Aluminium » « Inboedel en
kostbaarheden zijn niet meeverzekerd » « Nederlandse Herverzekeringspool voor terrorisme (NHT) niet meeverzekerd » «
Terrorisme dekking t.b.v. schepen onder buitenlandse vlag »

■ Ingangsdatum
Gewenste ingangsdatum
■ Lidmaatschap
Wilt u lid of verzekerde van EOC worden?

lid

✘

verzekerde

■ Premiebetaling
Premiebetaling per

jaar

kwartaal *

maand *

(* Automatische incasso verplicht bij maand- en kwartaalbetaling)

Premiebetaling per automatische incasso

ja

nee

(Indien ja, verzoeken wij u het “Aanvraagformulier automatische incasso” in te vullen)
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■ Correspondentie
Geeft u toestemming voor het digitaal toesturen van correspondentie?
Indien ja, geeft u alstublieft aan welke documenten u digitaal wenst te ontvangen.
De documenten die u niet digitaal wenst te ontvangen worden per post naar u verstuurd.

ja

Polisdocumenten (inclusief premienota's)

Acquisitie mailings (o.a. aankondigingen en aanbiedingen)

Schadedocumenten (inclusief afrekeningen)

EOC info, het magazine van EOC

nee

Informatieve mailings
(o.a. preventietips, stremminginformatie en ontwikkelingen)
E-mailadres digitale post

info@klompbv.com

■ Hypotheek
Rust er een hypotheek op uw schip?

ja

nee

Zo ja, NAW gegevens bank

■ Overige gegevens
Heeft u met een vaartuig de laatste 5 jaren schade geleden?

ja

nee

ja

nee

Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden opgesteld?

ja

nee

Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar in aanraking
geweest met politie of justitie in verband met:
- Onrechtmatig verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in
-geschrifte of poging(en) daartoe;
- Onrechtmatige benadering van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en
- bedreigingen of een misdrijf gericht tegen persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet op de economische delicten?

ja

nee

Zo ja, graag toelichting

Bent u in het bezit van een no-claim verklaring?
Zo ja, verklaring meesturen
■ Overige mededelingen

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging en of het tot een rechtzaak gekomen is. Geef in dat geval aan of er schikking
is getroffen met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. U kunt deze
informatiedesgewenst vertrouwelijk aan de directie sturen.

■ Mededelingplicht
U bent verplicht de vragen op het aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden
meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo
volledig mogelijk beantwoorden.
Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs
vervalt. De maatschappij heeft het recht de verzekering op te zeggen als u hem met opzet heeft misleid..Dit geldt ook als de
maatschappij bij echte kennis van de stand van zaken de verzekering nooit zou hebben gesloten.
Ook in de periode dat u de aanvraag heeft ingestuurd maar nog geen bericht van de maatschappij heeft ontvangen over zijn
definitieve beslissing, geldt de mededelingsplicht. U bent verplicht feiten en omstandigheden te melden die vallen onder de
bovenstaande vragen en u in de genoemde periode bekend
Is een vraag in het aanvraagformulier niet beantwoord, dan wordt er vanuit gegaan dat deze ontkennend is beantwoord.
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■ Toelichting mededelingsplicht
Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs
vervalt. De verzekeraar heeft het recht de verzekering op te zeggen als u hem met opzet heeft misleid. Dit geldt ook als de
verzekeraar bij echte kennis van de stand van zaken de verzekering nooit zou hebben gesloten. Daarom bent u als aanvrager
verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die
betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de
beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze
verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk
beantwoorden. Ook in de periode dat u de aanvraag heeft ingestuurd maar nog geen bericht van de verzekeraar heeft ontvangen
over zijn definitieve beslissing, geldt de mededelingsplicht. U bent verplicht feiten en omstandigheden te melden die vallen onder de
bovenstaande vragen en u in de genoemde periode bekend worden.
■ Privacybescherming
Bij de aanvraag van een verzekering en eventueel nadien worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door EOC verwerkt
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de relaties die daaruit
voortvloeien. Dit is nodig ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op dit alles is de gedragscode `Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf' van toepassing.
In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.
■ Geschillen en/of klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- Het bestuur van EOC.
- Kifid, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG.
- De bevoegde rechter in Rotterdam.
■ Toepasselijk recht
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
■ Slotverklaring
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u dat u een verzekering wilt sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden
omschreven dekking en dat u akkoord gaat met de verzekeringsvoorwaarden
Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer
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