
 Tel nr :  036  –  54 70 905 
 Mobiel  :   06 –  24 61 74 25 
 e-mail : info@vzassurantien.nl 
 
Pasolinistraat  50 1325 SL Almere ING  : NL66INGB0008000556 

 

KvK Flevoland  : 39068050  WABB-register onder nummer 1049476B  
Postbank  : 8000556 
 

AANVRAAG/WIJZIGINGSFORMULIER MOTORRIJTUIGVERZEKERING 
TEN BEHOEVE VAN PERSONENAUTO’S, MOTORFIETSEN EN SCOOTERS 

 
� Nieuwe aanvraag � Wijziging  Ingangs-/wijzigingsdatum ………………………………. Polisnummer ……………………………………..
  
� Verzekeringsmij : …………………………………………………………………………….. Relatienummer ………………………………….. 
 
1. Aanvrager/verzekeringnemer  
naam en voornamen  ……………………………………………………  � man   �  vrouw  sofinummer  ..……………………………. 
   nationaliteit ………………………………………. 
echtgenoot(ote) / samenwonend met ………………………………………………………………  nationaliteit ..………………………………………  
adres  ……………………………………………………………………………… datum afgifte rijbewijs  …………………………. 
postcode en woonplaats …………………………………………………………………………….… catagorie � A � B  � C �  D  � E 
geboortedatum …………………………………………………………………………….… � eerste afgifte  � verlenging 
beroep/bedrijf …………………………………………… tel.nr. …………………….…. 
giro-/bankrekeningnr. ………………………………………………………………………  Wel/geen recht op vooraftrek BTW 
 
2. Meest regelmatige bestuurder 
naam en voornamen  ……………………………………………………………………… m/v nationaliteit ………………………………………. 
adres  ……………………………………………………………………………… datum afgifte rijbewijs   ………………………… 
postcode en woonplaats …………………………………………………………………………….… catagorie � A � B  � C �  D  � E 
geboortedatum …………………………………………………………………………….… � eerste afgifte  � verlenging 
beroep …………………………………………………………………………….… 
 
3. Bijzonderheden bestuurder 
a. werd één van de bestuurders de rijbevoegdheid wel eens ontzegd?  � ja  � nee 
b. is één van de bestuurders ziek of gebrekkig? � ja  � nee 
zo ja, zie toelichting onder punt 12 
 
4. Te verzekeren motorrijtuig *) excl. accessoires 
� personenauto � motorfiets/scooter  � lease auto �  …………………………………………………….. 
merk  ………………………….. type  ………………………….  oorspronkelijke catalogusprijs incl/excl BTW   € ..........................  ∗)
     
gewicht  ………………………. kg bouwjaar  ……………….  dagwaarde/aankoopprijs incl/excl BTW €..........................   ∗) 
kenteken  …………………………………………………………  aankoopdatum  ………………………………………………………… 
meldcode (zie kentekenbewijs)  ……………………………….  huidige kilometerstand    …………………………………………………..km 
eerste eigenaar � ja � nee, zo toelichten onder punt 12 soort brandstof � benzine � diesel � LPG 
datum afgifte kentekenbewijs deel I ………………………. , deel II  …………………………..    cylinderinhoud   ……………………………………….. 
op wiens naam is het kentekenbewijs deel III gesteld?  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Accessoires � ja � neen. Zo ja, toelichten onder punt 12. waarde asseccoires incl BTW  €  ………………………………….. 
Is het motorrijtuig voorzien van een TBBS-TNO goedgekeurd alarmsysteem? 
� nee � ja Zo ja, gaarne certificaat meezenden 
 
5. Dekking motorrijtuig (zie ook vraag 10 / 11) 
�  aansprakelijkheid/verzekerd bedrag  €  1.250.000,- �  aansprakelijkheid + mini casco 
�  aansprakelijkheid  € .............................................  �  aansprakelijkheid + casco 
 
6. Gebruik 
�  onbeperkt aantal km per jaar �  personeelsvervoer 
�  maximaal 20.000 km per jaar �  personenvervoer tegen betaling 
�  maximaal 12.000 km per jaar �  overige, omschrijven 



 blad 2   
 
 

 
8. Is het motorvoertuig gefinancierd? Wie is de financier � neen � ja, door  …………………………………………………...….. 
nummer van het financieringscontract: …………………………………………………………………………………. 
  
9. Heeft een verzekeraar in verband met een motorrijtuigverzekering 
een aanvraag van u of de regelmatige bestuurder(s) afgewezen, een � neen � ja, reden: ………………………………………………………... 
verhoogde premie of een verhoogd eigen risico verlangd? ………………………………………………………………………………….. 
 
10. Bonus / Malus 
Bent u reeds eerder m.b.t. een motorrijtuig verzekerd geweest? � neen � ja, wilt u dan de originele  
          royementsverklaring meezenden 
Maatschappij : ……………………………………………………………… polisnummer :  ……………………………………………………………….. 
Aantal schaden gedurende de laatste drie jaar:  ………………………. bedragen: casco € ……………………. w.a. € ............................... 
 
11. Inzittenden verzekering Welke combinatie per zitplaats wenst u? 
wenst u een ongevallen-inzittenden-verzekering?  � comb. I A: €    5.000,- B: €   15.000,- 
� ja, aantal zitplaatsen incl. bestuurder: � neen � comb. II A: €    7.500,- B: €   22.500,- 
  � comb. III A: €  10.000,- B: €   30.000,- 
  � comb. IV A: €  12.500,- B: €   37.500,- 
  � andere comb.  A: € ……………….. B: € ………………  
wenst u een schade inzittenden verzekering � ja   � neen 
 
12. Rechtsbijstand 
wenst u een  rechtsbijstandsverzekering motorvoertuigen  � ja   � neen  

(over een meer uitgebreide rechtsbijstandverzekering kan de 
tussenpersoon u volledig inlichten)  

 
13. Overige mededelingen 
heeft u nog iets mee te delen wat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn? �  ja  �  neen 
zo ja, dan gaarne bijzonderheden vermelden. 
 …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Is er ooit een verzekering geweigerd of opgezegd, Heeft u feiten te melden omtrent eventueel strafrechtelijke verleden, 
een beperkende bepaling gesteld of een (extra) eigen risico opgelegd? die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen of andere feiten 
� neen  � ja, door ……………………………………………………………. (zowel ten aanzien van het te verzekeren risico als de persoon van 
   de aanvrager en/of verzekerde) die voor het beoordelen van de 
Toelichting: ……………………………………………………………………. aanvraag van belang zouden kunnen zijn ?* 
…………………………………………………………………………………… � neen   � ja, toelichting ……………………………………………….. 
 
Slotverklaring 
Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben beantwoord en geen feiten, welke voor het 
aangaan van deze verzekeringsovereenkomst voor de verzekeraar van belang zouden kunnen zijn, te hebben verzwegen. Hij/zij verplicht zich de 
op grond van deze aanvraag opgemaakte polis te accepteren en de premie en de kosten te voldoen. 
 
 
 

  …………………………………………., de ……………………. 20….. 
   Handtekening verzekeringnemer 
 
   Dit aanvraag/wijzigingsformulier    
   vormt een  geheel met de polis. 
 
* Bij bevestigende beantwoording van deze vraag kunt u deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden. Artikel 251 Wetboek van Koophandel bepaalt dat een 

verzekeringsovereenkomst ongeldig is, indien u bij het aanvragen van deze verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, kortom bij “verzwijging”. Uw plicht om 
informatie te verschaffen omvat alles wat voor de maatschappij van belang kan zijn voor de beoordeling van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en / of 
verzekerde. Het gevolg van “verzwijging “ook al was u zich deze niet bewust, is dat de maatschappij zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en schadevergoeding 
kan weigeren. 
 De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nog nader over te leggen gegevens worden opgenomen in de door de verzekeraar / gevolmachtigd agent gevoerde 
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.  
 

Tussenpersoon: 

VZ assurantiën 
Pas olinistraat  50 
1 325 SL Alm ere 
Tel:  036-5470905 / 06-24617425 
e-mail: info@vzassurantien.nl 
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