OPSLAG EN TRANSPORT offerte aanvraag
Volledige naam aanvrager

:

Adres aanvrager

:

Beroep

:

LOCATIE

:

Adres (indien afwijkend van
het bovenstaande adres)

:

Is het gebouw

:

REF:

1/3

Tel. nr:
(het gebouw waar de te verzekeren objecten zich bevinden)

Van beton of steen en met een pannen of beton/bitumen dak?
Ja

Nee, indien Nee, gaarne details

Gelegen in een hoger gelegen gebied en dus niet nabij uiterwaarden, rivieren, kanalen of meren of
anderszins waarbij er kans op overstroming bestaat?
Ja

Nee, indien Nee, gaarne details

Regelmatig overdag of ‘s nachts zonder dat er iemand aanwezig is?
Ja

Nee, indien Ja, gaarne details

Bedrijfsmatig in gebruik?
Ja

Nee, indien Ja, gaarne details

Vriendelijk verzoek onderstaande vragen volledig beantwoorden:
Soort en Type sloten op alle buitendeuren

:

Soort en Type vergrendeling ramen

:

Gegevens inbraak alarm

:

Omheining en poorten

:

Andere beveiliging inclusief rook/brand
melders en camera’s, bewoning

:

OPSLAG (uitsluitend in te vullen indien u opslag wenst te verzekeren).

T&T NL 0407 V1

Wenst u de inhoud van het gebouw te verzekeren? Zo ja, dan gaarne hieronder specificeren:
Reserve onderdelen, waarde

:

Machines en gereedschappen

:

Inventaris

:

Overig (gaarne specificeren)

:

Wij verzoeken u recente foto’s bij te voegen welke duidelijk de binnenkant van het gebouw en alle
buitenzijden van het gebouw weergeven alsmede het terrein en de datum waarop de foto is
genomen.
Foto(s) bijgesloten
Ja
Nee
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Wenst u de voertuigen mee te verzekeren? Zo ja, dan gaarne hieronder specificeren:
VOERTUIGEN (eventueel op aparte lijst )
Merk

Model

Jaar

Chassis Nummer

Waarde €

Wij verzoeken u recente foto’s bij te voegen welke duidelijk alle 4 de zijdes van het voertuig
weergeven en de datum waarop de foto is genomen.
Foto(s) bijgesloten
Ja

Nee

Tenzij anders verzocht, worden de auto’s voor de dagwaarde verzekerd.
Wilt u de auto’s op taxatie waarde verzekeren?
Ja
Nee
Verzekeren op taxatiewaarde kan uitsluitend na overleg van een taxatie rapport/waarde vaststelling
afgegeven door een erkend taxateur.
Is een taxatie rapport/waarde vaststelling bijgevoegd?
Ja
Nee
Is/zijn de voertuigen welke ter verzekering worden aangeboden
a) geleast, gehuurd/geleend of het eigendom van een ander dan de aanvrager?
Ja

Nee, indien Ja, gaarne details

b) geregistreerd op naam van de aanvrager?
Ja

Nee, indien Nee, gaarne details

Hoe lang bent u reeds eigenaar van de voertuigen?

TRANSPORT (uitsluitend in te vullen indien u tevens transport wenst te verzekeren).
a) Hoeveel transporten worden met het voertuig gemaakt gedurende het seizoen?
b) Hoelang duurt maximaal enig transport (in tijd en afstand)?
c) Waar wordt het transport mee uitgevoerd?
d) Is het voertuig voorzien van satelliet alarm
Is het voertuig voorzien van een alarminstallatie

Ja
Ja

Nee soort:
Nee soort:

e) Wat is het doel van transport?
f) Vindt het transport ook plaats in het buitenland?
Ja

Nee, indien Ja, gaarne details

Wilt u de oplegger verzekeren? Zo ja, dan gaarne hieronder specificeren:
Merk

Model

Jaar

Chassisnummer

Waarde €

Wilt u de inhoud van de oplegger verzekeren? Zo ja dan gaarne hieronder specificeren:
Reserveonderdelen

€

Tent, scooters e.d.

€

Gereedschap e.d.

€

Voertuigen (specifieren a.u.b.)

€

Wij verzoeken u recente foto’s bij te voegen welke duidelijk alle 4 de zijdes van de oplegger(s)
weergeven en de datum waarop de foto is genomen.
Foto(s) bijgesloten
Ja
Nee
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ALGEMEEN (altijd invullen)
a) Waar bent u momenteel verzekerd

:

b) Expiratiedatum huidige verzekering

:

c) Heeft een verzekeraar u of andere bij deze aanvraag betrokken personen ooit een verzekering
geweigerd, tussentijds beëindigd, opgezegd, of afwijkende premies of voorwaarden voorgesteld?
Ja
Nee, indien Ja, gaarne details:

Heeft u, de aanvrager, of enige andere bij deze aanvraag betrokken personen, in de afgelopen 5 jaar
schade geleden welke onder deze verzekering zou zijn gedekt, en/of schade geleden met
motorrijtuigen? Indien ja, dan gaarne de volgende vragen beantwoorden:
a) Jaar van de schade(‘s)?
b) Schade bedrag per schade?
c) Details van de schade(s)
d) Waar was het beschadigde voertuig
verzekerd?
Bent u, of enige andere bij deze aanvraag betrokken personen, ooit veroordeelt wegens brandstichting of wegens oplichting, fraude, diefstal of heling?
Ja
Nee, indien Ja, gaarne details:

Welke eigen risico wenst u? (ter beoordeling aan verzekeraars)
€ 750,-

€ 1.000,-

€ 1.500,-

€ 3.500,-

Anders, namelijk €

Vanaf wanneer dient de verzekering in te gaan?
Deze offerte aanvraag en de daarbij verstrekte informatie bevatten gegevens aan de hand waarvan
Underwriters/verzekeraars beoordelen of zij de verzekering wensen te accepteren en op welke
voorwaarden en condities acceptatie mogelijk is. U dient alle voor deze aanvraag en beoordeling van
belang zijnde informatie naar eer en geweten te vertrekken. Indien u nog over aanvullende informatie
beschikt welke voor Underwriters/verzekeraars van belang kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag,
dan kunt u deze informatie hieronder vermelden.

SLOT VERKLARING
Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben
beantwoord en geen feiten, welke voor het aangaan van de verzekeringsovereenkomst voor de
verzekeraar van belang zouden kunnen zijn, te hebben verzwegen. Ik/wij begrijpen dat het tekenen van
deze offerte aanvraag verzekeraars niet verplicht de betreffende verzekering aan te bieden. Indien deze
offerte aanvraag is ondertekend door iemand anders dan de verzekeringnemer, wilt u dan aangeven in
welke hoedanigheid u ondertekend.
Handtekening:

Datum:
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