®

Aanvraagformulier

BROMFIET SVERZ E K ERING
Origineel van dit formulier voor BAE-groep

betreft

nieuw

wijziging

afgegeven plaatnummer

verkoop

tussenvoegsel

voorletters

M

achternaam
aanvrager
geboortedatum
aanvrager
verplicht invullen

dag

maand

jaar

geboortedatum
jongste bestuurder
verplicht invullen

dag

maand

jaar

huisnr./
toevoeging

straatnaam

V

-

woonplaats

postcode
verplicht invullen

netnummer

Postbank-of
bankrekeningnr.

abonneenummer

telefoonnummer
nummer
rijbewijs

nummer bromfietscertificaat
dag

maand

afgiftedatum

jaar
kenteken

ingangsdatum
merk bromfiets

type bromfiets

framenummer

bouwjaar

soort bromfiets

versneller

automaat

snorfiets

oldtimer

2e oldtimer

diversen

sleutelnummer

zoemfiets

Oldtimers: U dient voor dagelijks gebruik over een ander vervoermiddel te beschikken.

dekking

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

aanvullende
verzekering

verhaalsservice

dag

maand

*WA + volledig casco

oorspronkelijke
catalogusprijs

j

ongevallenverzekering

-

voorgaande jaren

*WA + diefstal

jaar

-

-

jaar

jaar

jaar

datum

Ik als ondergetekende verklaar:
- dat ik akkoord ga met premie en voorwaarden
- dat de bromfiets niet wordt gebruikt voor koeriers- en bezorgdiensten
- dat de bromfiets niet is opgevoerd
- dat de bromfiets uitsluitend wordt bestuurd door verzekerde of
gemachtigde bestuurder in dezelfde of hogere leeftijdscategorie
- dat ik niet méér dan 1 schade geclaimd heb in de afgelopen drie jaar
- dat mij gewezen is op de mededelingsplicht volgens artikel 7.17.1.4
(7:928) van het Burgerlijk Wetboek en dat ik van de inhoud van dit

artikel heb kennisgenomen. Het is mij bekend dat deze wettekst
artikel 251 Wetboek van Koophandel vervangt, dat het onderwerp
“verzwijging” behandelde.
- dat ik en/of  de regelmatige bestuurder de afgelopen vijf jaar niet ben
geweigerd bij het aanvragen van een verzekering
- dat ik en/of de regelmatige bestuurder de afgelopen acht jaar
niet ben veroordeeld vanwege een strafbaar feit (een vermogensof geweldsmisdrijf) of een ontzegging van de rijbevoegdheid
heb gehad.

Ik verklaar bovendien op de hoogte te zijn van het feit dat het niet is toegestaan een
verzekering op eigen naam te sluiten voor een jongere bestuurder. Schade veroorzaakt
door die jongere bestuurder kan op verzekeringnemer worden verhaald.
Let op, bij verkoop zijn alle voorwaarden op dit formulier ook van kracht. Ondergetekende
is ervan op de hoogte dat bij onjuiste opgave de maatschappij gerechtigd is eventueel
uitbetaalde schade(n) op ondergetekende te verhalen dan wel niet verplicht is enige
schade-uitkering te doen (van toepassing op zowel WA als diefstal- en casco-schade).

handtekening
verzekerde

  naam/nummer assurantie-adviseur
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