Fokkerweg 171
Curaçao
Netherlands Antilles
Phone: 465 2020 465 5999
Fax:
465 2022 465 5800

Aanvraagformulier Pleziervaartuigverzekering
Ingangsdatum

:

________________________________________________

1. Gegevens Verzekeringnemer
Naam
Voorletter(s)
Adres
Plaats
Telefoon/mobiel
E-mail
Rechtspersonen

:
:
:
:
:
:
:

________________________________________________
________________________________________________
M
V
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ (kopie inschrijving KvK meesturen)

2. Gewenste dekking
Uitgebreide dekking (WA + casco)
Brand/blikseminslag/ explosie
Brand/blikseminslag/explosie/diefstal/vermissing/verduistering
Aansprakelijkheid
Beschikt u over een vaarbewijs?

Ja

Nee

2. Vaartuig
Merk:
Klasse (motor/zeil):
Type:
Naam:
Bouwjaar:

Bouwaard:
Lengte/breedte/diepte:
Registratienummer:

Maximaal bereikbare snelheid ______ knopen/uur.
Door wie is het schip gebouwd/afgebouwd? ________________________________________
Bevindt het vaartuig zich in goede staat van onderhoud?

Ja

Nee

3. Motor
Merk:
Type:
Bouwjaar:

Registratienummer:
Vermogen:
Zeiloppervlak:

Binnenboordmotor?
Buitenboordmotor?
Is de motor van oorsprong een scheepsmotor?
Brandstof

Benzine

Ja
Ja
Ja

pk /kWh

Nee
Nee
Nee

Diesel
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4. Boottrailer
Merk:
Type:
Bouwjaar:

Chassisnummer:
Gewicht:

Volgboot
Merk:
Type:
Bouwjaar:

Klasse:
Bouwaard:

Motorvolgboot
Merk:
Motornummer:
Bouwjaar:

Vermogen:
Maximaal bereikbare snelheid:

pk /kWh
knopen/u

5. Inboedel en uitrusting
Wilt u inboedel aan boord meeverzekeren?
Zo ja, voor welk bedrag?

Ja
Nee
Nafl. ___________________________

Wilt u tuigage, uitrusting e.d. meeverzekeren?
Ja
Nee
Indien ja, geef specificatie
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

6. Diversen
Neemt u deel aan wedstrijden?
Ja
Nee
Zo ja,
Geregeld
Bij uitzondering
(toelichten)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Welk geldigheidsgebied wilt u? ______________________________________
Waar wordt het vaartuig voor gebruikt?

Privé

Anders, svp toelichten _______________________
_________________________________________

Adres thuishaven _________________________________________________
7. Beveiliging/preventie
Op welke wijze is het vaartuig voorzien van diefstal-/inbraakbeveiliging? __________________________________________
Is er brandblusapparatuur of een automatische blusinrichting aan boord? Zo ja, omschrijven
___________________________________________________________________________________________________

2

Fokkerweg 171
Curaçao
Netherlands Antilles
Phone: 465 2020 465 5999
Fax:
465 2022 465 5800

Op welke wijze is/zijn de aanhangmotor(en), de boottrailer en volgboot voorzien van diefstalbeveiliging?
___________________________________________________________________________________________________
8. Zeevaart (alleen te beantwoorden bij zeevaart)
Is het vaartuig, gezien de bouwaard en inrichting, geschikt om op zee te varen?
Heeft u ervaring met het varen op zee met dit of met een ander vaartuig?
Zo ja, hoe lang? ______ jaar

Ja
Ja

Nee
Nee

Welke apparatuur bevindt zich aan boord?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
9. Waarden (alle bedragen dienen inclusief OB te worden opgegeven)
Vaartuig
Motor
Extra tuigage, uitrusting et.
Inboedel
Trailer
Volgboot (incl. motor)

Nieuwwaarde (af werf/importeur)
Nafl. ________________________
Nafl. ________________________
Nafl. ________________________
Nafl. ________________________
Nafl. ________________________
Nafl. ________________________

Huidige dagwaarde
Nafl. ___________________
Nafl. ___________________
Nafl. ___________________
Nafl. ___________________
Nafl. ___________________
Nafl. ___________________

10. Eerdere verzekeringen


Heeft u al eerder een dergelijke verzekering afgesloten?



Heeft u of een andere belanghebbende de laatste 8 jaar schade geleden
op een verzekering als de door u aangevraagde verzekering
Zo ja, wanneer:_____________________________________________________
Door welke oorzaak:_________________________________________________
Hoeveel bedrag de schade in Nafl.:______________________________________
Heeft u daarvoor vergoeding gekregen:
Bij welke maatschappij was u toen verzekerd:______________________________

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee



Werd aan u of aan een ander belanghebbende bij de verzekering, in de laatste 8 jaren een verzekering van welke aard dan
ook, geweigerd of opgezegd, dan wel beperkende of verzwarende voorwaarden gesteld:
Ja
Nee
Zo ja, door welke maatschappij :__________________________________________________________________
Wat was de reden
:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een andere belanghebbende, die binnen de
afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen of andere feiten (ten aanzien van het te verzekeren risico als u zelf of een andere
belanghebbende) die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn:
Ja
Nee
Zo ja, wat zijn de feiten
:__________________________________________________________________
(desgewenst kunt u deze informatie
__________________________________________________________________
apart en vertrouwelijk aan de directie
doen toekomen).
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11. Ondertekening
Door ondertekening verklaart verzekeringnemer dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat hij niks verzwegen heeft
dat van belang kan zijn voor deze verzekering.Door verzwijging van gegevens of verstrekking van onjuiste of onvolledige
informatie, kan deze verzekeringsovereenkomst ongeldig verklaard worden.
Verzekeringnemer verklaart tevens de van toepassing zijnde voorwaarden te hebben ontvangen en dat hij/zij akkoord is met de
voorwaarden en de premie die voor deze verzekering gelden.
Datum:____________________________

Plaats en land:________________________________

Handtekening verzekeringnemer: __________________________________
Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de overeenkomst tussen Inter-Assure Insurances en de verzekeringnemer.
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1.

2.

3.

4.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig
mogelijk 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 de eigen
wetenschap van de aanvrager 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.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis
omtrent de ware stand van zaken nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de 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
strafrechterlijk verleden en de slotvraag, ook voor:
- de leden van de maatschap;
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
- de statutair 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% of meer.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar
u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren,
moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u,
tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in
tweevoud ter hand is gesteld.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7.928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze
verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
- een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
- de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien
daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond
van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot
hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling
van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.

Privacy-bescherming
De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens
kunnen worden opgenomen in een gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens
van toepassing.
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