Aanvraagformulier landmateriaal verzekering
1. Verzekeringsnemer
Naam (bedrijfsnaam)
Adres
Postcode
Plaats

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Telefoon
Fax
Email adres

________________
________________
________________

KvK nummer & datum inschrijving

________________ ___________________

2. Verzekerde objecten
Nr. Soort object

Waarde*

Merk /
Type

Bouwjaar

Chassis nr

Kenteken

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* aangeven dag of nieuwwaarde
3. Aard van het gebruik
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Verzekerd gebied
Eigen terrein.
Nederland, inclusief grensoverschrijdend 100km.
Benelux.
West Europa.
5. Sprake van verhuur

Ja / Nee *

Bediening tijdens verhuur

Eigen personeel / Derden *

6. Gewenste dekking
WA Standaard
WA Uitgebreid
Casco Beperkt (diefstal, brand, explosie,storm)
Casco Standaard
Casco Uitgebreid
Toelichting dekking
WA standaard:
WA uitgebreid:
Casco standaard:
Casco uitgebreid:

Aansprakelijkheid excl. personenschade en WAM-risico.
Aansprakelijkheid incl. personenschade en WAM-risico.
Alle van buitenaf komende onheilen.
Botsen, aanrijden, stoten, slippen, te water of van de weg raken als
gevolg van eigen gebrek is gedekt.
Alle van buitenaf komende onheilen, inclusief schade door eigen
gebrek.

7. Gewenst eigen risico
Casco
WA

€ ___________
€ ___________

9. Schadeverloop
Schadeverloop van het lopende jaar en de drie voorafgaande jaren.
Schade
Lopende jaar
20..
20..
20..
* doorhalen wat niet van toepassing is.

Aantal

Oorzaak

10. Slotverklaringen
Eerdere Verzekering
Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten aanzien van een verzekering als thans
aangevraagd ooit geconfronteerd met een weigering, een opzegging of acceptatie onder
beperkende voorwaarden?
Zo ja, graag toelichten.
Strafrechtelijk verleden
Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten aanzien van een verzekering als thans
aangevraagd de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest.
U hoeft dezer vraag alleen met “Ja” te beantwoorden als sprake is van de omstandigheden die
in de toelichting op deze vraag zijn aangegeven.
Toelichting naar strafrechtelijk verleden
Van belang om te weten is of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering als
verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf) maatregel, in aanraking is geweest met
politie of justitie in verband met:
- enig misdrijf, of poging daartoe, als diefstal, verduistering, bedrog, oplichting,
valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing en
bedreiging;
- enig (ander) misdrijf, of poging daartoe, gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen
het leven;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, opium wet, de Wet economische delicten.
Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het
resultaat daarvan was en of eventuele strafmaatregelen al ten uitvoer zijn 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. (U kunt desgewenst deze informatie vertrouwelijk aan de directie zenden).
Slotverklaring
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig
Zijn.
Wettelijke mededelingsplicht
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een
derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen
uw wetenschap bepalend, maar ook die van een andere belanghebbenden bij deze
verzekering. Als de verzekering mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap
onder firma, of een rechtspersoon wordt aangevraagd, dan gelden de vragen die zijn gesteld
ook voor:
- de leden van de maatschap
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF)
- de statutair directeur(en) / bestuurders van de rechtspersoon

-

de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en – indien deze zelf een
rechtspersoon is/zijn
- hun statutair directeur(en) / bestuurders en aandeelhouders met een belang van 33% of
meer.
Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo
volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingplicht heeft
voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt, of dat
de verzekering wordt opgezegd.
Dit formulier is naar waarheid en te goeder trouw naar beste weten ingevuld en ondertekend
door:
Datum

__________________

Plaats

__________________

Naam

__________________

Functie

__________________

Handtekening

__________________

