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1) Gegevens aanvrager

Naam en voorletter(s)   man      vrouw 

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum/ Nationaliteit

Rekeningnummer (IBAN)

Beroep

2) Gegevens van de zalmschouw

Ingangsdatum               -            -                     

Naam

Bouwaard casco  staal                 Lengte/ breedte/ diepgang

Bouwjaar casco Dagwaarde €

3) Gegevens van de motor

Merk/ type Motornummer 

Bouwjaar Dagwaarde €

Maximale vaarsnelheid Vermogen pk /kw

Soort   ingebouwd   buitenboord Brandstof  benzine                   diesel 

Goedgekeurd slot   nee                                                               ja, soort  

4) Gegevens van de volgboot

Naam Bouwaard casco  staal         polyester         hout         rubber

Merk/ type Lengte/ breedte/ diepgang 

Bouwjaar casco Dagwaarde  (incl. motor) 

Merk/type motor Motornummer

Soort   ingebouwd   buitenboord Bouwjaar motor

5) Dekking

Soort dekking  W.A. + uitgebreide dekking ( standaard € 125,- eigen risico) 
     Inboedel gratis meeverzekerd (20% van de dagwaarde van het vaartuig)

Geldigheidsgebied  standaardgebied            anders, nl.  

6) Premiebetaling

Premie €                                                                       per jaar

Betalingswijze   automatische incasso             per acceptgiro

7) Gegevens betreffende het gebruik

Waar is uw thuishaven?

Waar is de winterberging?

Vinden in de winterberging brandgevaarlijke werkzaamheden en/ of opslag van brandgevaarlijke goederen plaats?  nee    ja

Zo ja, welke werkzaamheden en/ of welke goederen?

Aanvraag Zalmschouwverzekering

In te vullen door Volmacht
Maatschappij  

Relatienummer  

Voorlopige dekking per  

Definitieve acceptatie per   



8) Gegevens veiligheidsvoorzieningen

Is er een stuur- en contactslotcombinatie?  nee    ja

Is er een alarminstallatie tegen inbraak?  nee    ja

Is het vaartuig op een andere wijze beveiligd?  nee    ja

Zo ja, hoe? 

Bevindt er zich gas aan boord?  nee    ja

Zo ja, welke soort?   butaan                                       propaan                                      anders, nl.

Waar bevindt dit zich?

Hoe is de gasfles vastgezet?

Hoe is de ruimte geventileerd waarin de fles 
zich bevindt?

Van welk materiaal zijn de leidingen?

Bevinden er zich brandblussers aan boord?                     nee                   ja   Zo ja, hoeveel

Soort Inhoud

9) Voorgeschiedenis

Heeft een verzekeringsmaatschappij aan u ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of bijzondere voorwaarden gesteld?  nee    ja

Bent u gedurende de laatste acht jaar veroordeeld of door de politie verhoord als verdachte wegens een vermogensdelict  
(diefstal, verduistering e.d.), geweldsdelict (mishandeling, vernieling e.d.) of in verband met het gebruik van alcohol?

 
 nee    ja

Heeft u de laatste acht jaar een schade (inclusief diefstal e.d.) aan of met een vaartuig gehad?  nee    ja

Heeft u enig lichaamsgebrek, lijdt u aan enige ziekte of gebruikt u medicijnen, zodanig dat dit gebrek, deze ziekte of dit  
medicijngebruik de vaardigheid een pleziervaartuig te besturen kan beïnvloeden?

 
 nee    ja

S.v.p. hieronder of op een bijlage toelichten indien u één van de bovenstaande vier vragen met ‘ja’ beantwoord heeft. Geef van eventuele schadegevallen een korte omschrijving van de toedracht en de grootte van de schade.

Heeft u op dit moment een pleziervaartuigverzekering of heeft u voorheen een pleziervaartuigverzekering gehad?  nee    ja

Zo ja, geef van de laatste verzekering op:

Maatschappij Polisnummer? Einddatum               -            -                    

Belangrijk: Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.
Als aanvrager/kandidaat verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde 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 belanghebbende bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al 
bij Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV u heeft bericht over haar definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te 
verzekeren, moet u alsnog aan Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV mededelen, indien deze vallen onder de gestelde vragen.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering of het recht op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van Biesbosch Assuradeuren 
Anno 2000 BV heeft gehandeld of Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een of meer verzekeringen wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat 
met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.

10) Akkoordverklaring

Dit formulier is naar waarheid ingevuld:  voor akkoord

Plaats                                                                                                                                           Datum Naam
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