NHV Verzekeringen
Arcadialaan 40
1813 KN Alkmaar
T: 072 - 5402488
E: info@nhvadvies.nl

Aanvraagformulier
Woonbotenverzekering
Collectief contract woonbootvereniging

:

Ja

Nee

Aanvrager

:

Man

Vrouw

Bedrijf

Naam en voorletters indien bedrijf: handelsnaam :
Adres

:

Postcode en plaatsnaam

:

Telefoon

:

Geboortedatum

:

Email-adres

:

Bankrekeningnummer

:

Nationaliteit

:

Beroep

:

Gegevens woonboot
Naam woonboot

:

Brandmerk / registratienummer

:

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)

:

Is aanvrager tevens eigenaar
Zo ja, sinds wanneer

:

Zo niet, graag naam eigenaar

:

Bouwaard onderbouw

Bouwjaar:
Ja

Nee

Staal

Beton

Anders:
Bouwaard opbouw

:

Bouwaard dak

:

Wie heeft de woonboot gebouwd

:

Glas meeverzekeren

:
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Ja

Nee

Gebruik / bewoning

:

permanente bewoning door (gezin van) aanvrager
permanente bewoning door huurder(s)
niet permanent bewoond, graag toelichten:

Is er sprake van een vaste ligplaats

:

Ja, op adres zoals hierboven vermeld
Ja, met adres

Nee, graag toelichten en opgeven waar gevaren wordt:

Onderhoudstoestand

:

Goed

Matig

Zijn er nu ruiten beschadigd

:

Ja

Nee

Zijn er preventievoorzieningen getroffen

:

Nee

Ja, namelijk*

Nee

Ja, graag kopie bijvoegen

Slecht

* Indien een BORG certificaat of certificaat veilig wonen
Is afgegeven, graag daarvan een kopie bijvoegen

Is een recent taxatierapport beschikbaar

:

Te verzekeren waarde
Waarde woonboot

: €

Waarde mee te verzekeren zaken

:

U dient uit te gaan van de huidige herbouwwaarde
exclusief de waarde van de ligplaats.
(huidige nieuwwaarde)

Meerpalen

€

Steigers

€

Afhouders

€

Drijvend terras

€

Terreinafscheiding

€

Schuur / garage

€
€
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Inboedel
Wilt u de inboedel meeverzekeren

:

Waarde inboedel *

:

* Bestaat meer dan 10% van het verzekerd bedrag aan
inboedel uit sieraden en kostbaarheden

Ja, extra uitgebreide dekking
€

Nee

gebaseerd op de nieuwwaarde
Nee

Ja, namelijk

%

Zo ja, graag inventarisatielijst meesturen.
Ingangsdatum
Ingangsdatum voor dekking woonboot

:

Ingangsdatum voor dekking inboedel *

:

Contractsduur: 1 jaar

* De ingangsdatum voor dekking inboedel mag niet
vóór de ingangsdatum `woonbootdekking' liggen.

Betalingswijze

:

* Pleeg hierover eerst overleg met uw
assurantie-adviseur omdat er in veel gevallen
al een afspraak met hem/haar bestaat over de
wijze van premie-incasso

Wilt u premiebetaling via automatische incasso

Per jaar
Per halfjaar

(5 % toeslag)

Per kwartaal

(6 % toeslag)

Per maand

(7 % toeslag)

:

Ja *

Nee

:

Ja *

Nee

:

Aantal keer

:

Ja

Nee

:

Ja

Nee

Eerdere schade
Heeft u op een verzekering als thans aangevraagd,
Eerder schade geclaimd.
Zo ja, hoe vaak en tot welk bedrag

€

Algemene slotvragen
(Zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht)

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 in de laatste
acht jaar met justitie in aanraking geweest.
U hoeft deze vraag alleen met ja te beantwoorden als sprake
is van een van de omstandigheden die in de toelichting op
deze vraag zijn aangegeven.

Toelichting op vraag 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, de Opiumwet, 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 (straf)maatregelen al ten uitvoer
zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikkin met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke
voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
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SLOTVERKLARING
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende
verklaart voorts een verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met NHV Verzekeringen BV en
akkoord te gaan met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering.
BELANGRIJKE INFORMATIE
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 eigen wetenschap bepalend, maar ook die van
de andere belanghebbenden bij deze verzekering. 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
mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt,
of dat de verzekering wordt opgezegd.
PERSOONSGEGEVENS
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door NHV
Verzekeringen verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren
van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord
acceptatiebeleid kan NHV Verzekeringen uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling
hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van
toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
NEDERLANDS RECHT
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ / RISICODRAGER
De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van de op het polisblad aangegeven verzekeraars deze
verzekeraars staan als aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf
uit te oefenen.
KLACHTENINSTANTIES
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van NHV
Verzekeringen BV worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is,
kunt u zich het Kifid wenden, Postbus 93257 , 2509 AG DEN HAAG Www. KiFid.nl.
Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de
behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.

Plaats
Datum

Formulier wissen

Formulier printen
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Akkoord
Handtekening

