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3297 ZG PUTTERSHOEK 
   

AANVRAAGFORMULIER 

PROMINENT AUTOVERZEKERING
 

Aanvrager

        man  vrouw  bedrijf

 

Adres

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

Telefoon       

Beroep of aard van het bedrijf

IBAN Bankrekeningnummer

Ingangsdatum

Betalingswijze      jaar    kwartaal  maand

      Bij pr  
de enige mogelijkheid.

Wie is de kentekenhouder volgens kenteken-  
bewijs deel II (Indien niet de aanvrager)

Kunt u B.T.W. verrekenen     ja   nee

Wie is de eigenaar     aanvrager 

 leasebedrijf 

 

             anders, namelijk:

Indien de aanvrager niet de eigenaar is,  
 

de eigenaar

prive

zakelijk

mobiel

Adres

Postcode en plaatsnaam

078-6769000
www.hoekschewaardassuradeuren.nl
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Regelmatige Bestuurder 

Adres

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum  man  vrouw

      

Geldig Nederlands rijbewijs  vijf jaar of langer   minder dan vijf jaar

 
aanvrager en de 

Te verzekeren motorrijtuig

Merk

Type

     

      
 

    
     
Bouwjaar

Gewicht                  kg

Kenteken

Meldcode    

     

Brandstof   benzine     lpg    diesel   

     

Oorspronkelijke catalogus-   €          incl. btw      excl. btw

af-fabriek
           
Wat is de waarde van de    €          incl. btw      excl. btw 
later toegevoegde assessoires 

     

elektrisch  hybrid

Telefoon       prive

zakelijk

mobiel

Beveiliging  
Minimaal VBV/SCM klasse 4 verplicht  
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Gewenste dekking

           WA
           Casco
           
    

 

          

  Rechtsbijstand DAS

Eigen risico casco        € 500,- (standaard)  € 0,- (premietoeslag)
           € 1000,- (k   € 1500,- (k
           € 2000,- (k   € 2500,- (k
           € 5000,- (k  

Royementsverklaring     

Aantal schadevrije jaren            jaar

 Als u in het bezit bent van een geldige royements- 
verklaring dient u deze bij te sluiten. Als u eerder  
verzekerd bent geweest en deze verklaring niet kunt  
overleggen, dan de reden vermelden.

Reden

Heeft u reeds een auto verzekerd bij Hoeksche Waard         nee
Assuradeuren, dan heeft u recht op extra no-claim  
treden voor “Tweede Gezinsauto”        ja, polisnr. eerste auto:  
  

Algemene slotvragen 

  ja   nee 
w

   ja   nee
aanzien van een verzekering als thans aangevraagd 
ooit geconfronteerd met een weigering, een opzegging 

Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden

   ja   nee
eerder een motorrijtuigverzekering gehad. Zo ja, 
graag opgave van polisnummer en maatschappij

   ja   nee
afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een schade,
waaronder ook wordt verstaan diefstal van een
motorrijtuig. Zo ja, hoe vaak en tot welke bedragen

Ongevallen inzittenden 
€ 25000,- (bij overlijden per inzittenden)
€ 75000,- (bij blijvende invaliditeit per inzittenden)

  Schadeverzekering Inzittenden € 1.000.000,-
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Strafrechtelijk verleden

Bent u of is één van de andere belanghebbenden in    ja   nee

sprake is van een van de omstandigheden die in de 

Van belang om te weten is of u of een andere belangheb-
ben de bij deze verzekering als verdachte, of ter uitvoering 
van een opgelegde (straf)maatregel, in aan raking is geweest 

–  enig misdrijf - of poging daartoe - als diefstal, 
verduis 

afpersing en afdreiging;
–  enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen 

de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;
–  

opium wet, 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 schikking met het Openbaar 
Ministerie, en zo ja, tegen welke voor waar den de schik-

Slotverklaring
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven 
antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende ver klaart 
voorts een verzekering zoals hierboven aangegeven te 
willen aangaan met Hoeksche Waard Assuradeuren
en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene 
voorwaarden op de aangevraagde verzekering.

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 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 bepert of zelfs vervalt, of dat de verzekering wordt opgezegd. 

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Hoeksche Waard
Assuradeuren verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van
marketing-activiteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens �nanciele instellingen, voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatie-
beleid kan Hoeksche Waard Assuradeuren uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. 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 Hoeksche Waard Assuradeuren, gevestigd te Puttershoek.
Hoeksche Waard Assuradeuren staat als volmachtigde van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de 
Autoriteit Financiele Markten (AFM).
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Plaats                          Datum 

          Handtekening aanvrager

  

           
naar ons toestuurt)  

Ondertekening

  
 

  IBAN Bankrekeningnummer
uw bankrekeningnummer opgeven.


