Aanvraagformulier
Aansprakelijkheid voor Particulieren
1. Verzekeringnemer
Naam
Voorletters, titulatuur
Straat, huisnummer
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Beroep
E-mailadres

❑ Man ❑ Vrouw

:
:
:
:
:
:
:

Geboortedatum:
Burg. staat:
Nationaliteit:
Mobielnummer:
Bedrijf:
Website:

2. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)
Ingangsdatum
:
Dekkingsvorm
: ❑ Gezin
❑ Gezin zonder kinderen
Eigen risico
: ❑ Geen
❑ Eigen risico € 90,Jagersrisico meeverzekeren
: ❑ Nee
❑ Ja
3. Schadeverleden
Heeft u eerder schade geleden?
Soort schade
Maatschappij

: ❑ Nee ❑ Ja, schadedatum
:
:

❑ Alleenstaand

Schadebedrag €

4. Gegevens huidige verzekeringen
Bent of was u elders verzekerd? : ❑ Nee ❑ Ja, welke maatschappij?
Dekkingsvorm
:
Polisnummer
Verzekerd bedrag
:€
Einddatum
5. Premiebetaling en contractstermijn
Automatisch incasso per
: ❑ Jaar ❑ Halfjaar ❑ Kwartaal
Bankrekeningnummer (IBAN)
:
Landcode Controlegetal

Bankcode

Bankrekeningnummer

Ondergetekende machtigt (Paardekooper) hierbij tot wederopzegging de bedragen die verschuldigd zijn wegens premie, kosten
en assurantiebelasting af te schrijven van bovengenoemd bankrekeningnummer. Ondergetekende verklaart zich bekend en
akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden van de bankgirocentrale.

❑ Hiermee verklaar ik dat ik de bovenstaande alinea omtrent machtiging heb gelezen en hiermee akkoord
ga.
6. Toelichting / Overige mededelingen
Heeft u nog iets te melden dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?
❑ Nee ❑ Ja, toelichting :

Slotvragen
Zijn feiten te vermelden omtrent een eventuele strafrechtelijk verleden, die binnen de afgelopen acht jaar zijn
voorgevallen en betrekking hebben op – de aanvrager – andere personen wier belang wordt meeverzekerd op
deze verzekering (denk hierbij ook aan privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals de maatschap en
V.O.F.) en indien deze verzekering wordt afgesloten door of mede ten behoeve van rechtspersoon op – statutair
directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon – de aandeelhouders(s) met een belang van 33,3% of meer –
zo deze zelf rechtspersoon is (zijn) de statutair directeur(en)/ bestuurder(s) daarvan.
❑ Nee ❑ Ja, toelichting:

Slotverklaring
De ondertekende aanvrager verklaart, mede gelet op de inhoud van art. 7:928 BW (zie toelichting), dat de
gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat er geen omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd
voorgesteld, die voor de maatschappij van belang kan zijn. Voorts machtigt aanvrager de verzekeraar informatie
bij bovengenoemde maatschappijen aan te vragen met betrekking tot de aangevraagde verzekering.

Verwerking persoonsgegevens
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen
persoonsgegevens worden verwerkt door de verzekeraar dan wel door haar aangewezen derden. Het doel
hiervan is het kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoorde uitvoering van het
verzekeringsbedrijf. De verwerking is aangemeld bij de registratiekamer.
Toelichting op artikel 7:928 BW
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten
mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing
van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan
afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de
mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar op grond van artikel 7:930 BW,
afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de
verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van
de verzekering.
Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend.

Plaats,

Datum

Handtekening verzekeringnemer:

U kunt u dit bestand opslaan en mailen naar: varia@paardekooper.net

