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Gegevens aanvrager 
 
Naam ____________________________________________________________ 
Adres ____________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats ____________________________________________________________ 
Geboortedatum ____________________________________________________________ 
Telefoonnummer ____________________________________________________________ 
IBAN ____________________________________________________________ 
E-mailadres ____________________________________________________________ 
   

 
Gegevens regelmatige bestuurder  
 
Naam en voorletters ____________________________________________________________ 
Adres ____________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats ____________________________________________________________ 
Geboortedatum ____________________________________________________________ 
Telefoonnummer ____________________________________________________________ 
Rijbewijs Ja / nee         Rijbewijsnummer _____________ Geldig tot_____________ 
 

 
Gegevens te verzekeren object 
 
Ingangsdatum ____________________________________________________________ 
Merk en type ____________________________________________________________ 
Kenteken                                ____________________________________________________________ 
Nieuwwaarde € _____________________ Inclusief BTW 
Waarde accessoires € _____________________ Inclusief BTW  
Verzekerde waarde € _____________________ Inclusief BTW 
Bouwmaand en bouwjaar ____________________________________________________________ 
Framenummer ____________________________________________________________ 
Snelheid tot 60 km per uur?  Ja / nee 
GPS Tracking aanwezig?        Ja / nee                     * Deze is verplicht vanaf € 15.000,- 
 

 
Tarieven (vanaf 01-05-2018)  
 
De genoemde premies zijn per jaar en exclusief 21 % assurantiebelasting. 
(Premie’s onder voorbehoud van definitieve acceptatie) 
 

o WA kenteken   € 250,00 */ ** 
o Casco   3,5 % van de nieuwwaarde *** 
o Ongevallen inzittenden  € 25,00  
o Rechtsbijstand   € 40,00 
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*Er geldt een toeslag op de WA dekking  van € 25,00 indien woonachtig in Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, Den haag of Eindhoven. 
** Voor Biro’s die 60 km per uur kunnen, geldt een WA-premie van € 500,-. 
***Indien het voertuig een waarde heeft boven de €  15.000,00 geldt er een Casco premie van 4,5 % 
over de nieuwwaarde. 
 
Gewenste dekking ____________________________________________________________ 
 
Gebruik voertuig  
 
Gebruik Zakelijk / privé (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Wordt het voertuig gebruikt voor één van de volgende doeleinden? (Doorhalen wat niet van 
toepassing is) 
 
Lesdoeleinden Ja / nee      Betaald personenvervoer Ja / nee             
Bezorging Ja / nee          Verhuur Ja / nee   
Maaltijdbezorging Ja / nee          
 
Graag hieronder aangeven waar het voertuig voor wordt gebruikt: 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Premiebetaling 
 
Betalingstermijn                  Standaard per jaar 
Betalingswijze                      Automatisch incasso/per acceptgiro (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Belangrijk:  
Lees voor de ondertekening van dit formulier hierboven de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. 
 
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. 
 
Verwerking persoonsgegevens  
Uw persoonsgegevens worden door Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV 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. Daarnaast worden na een melding van een 
rechtsbijstandzaak uw persoonsgegevens ook door SRK Rechtsbijstand verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de rechtsbijstandzaak 
en/of juridische dienstverlening, voor het rendementsbeheer en ter voorkoming en bestrijding van fraude. SRK informeert Biesbosch 
Assuradeuren Anno 2000 BV omtrent het feit dat een melding heeft plaatsgevonden, welk rechtsgebied de zaak betreft en met de daaraan 
verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft gemaakt. Op deze verwerking is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens 
Financiële Instellingen” van toepassing. De tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 
2509 AL Den Haag telefoon 070-33385000 of raadplegen op de website www.verzekeraars.nl. In verband met een verantwoord 
acceptatiebeleid kan Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV 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. U kunt de tekst raadplegen op 
de website www.stichtingcis.nl 
 
Toepasselijk recht  
Op de verzekeringsovereenkomst zelf is Nederlands recht van toepassing. 
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Klachten  
* Voor klachten of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van deze   overeenkomst kunt u zich  
wenden tot de Directie van Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV, Postbus 29, 4250 DA WERKENDAM, telefoon: 0183-507180 
* Indien het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070-3338999. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandeling 
procedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
 
Afkoelingsperiode  
U hebt het recht de verzekering te ontbinden en de op te maken polis gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons terug te sturen. 
 
Slotvragen 
 

 Is aan u of aan een de regelmatige bestuurder ooit een verzekering geweigerd of opgezegd, 
of zijn er beperkte voorwaarden of een verhoogde premie opgelegd?  

 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

  Is aan u of de regelmatige bestuurder de laatste 8 jaar een rijverbod opgelegd of (al dan niet 
voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegt?  

 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 Bent u of de regelmatige bestuurder gedurende de laatste 8 jaar veroordeeld of door de 
politie verhoord wegens diefstal, mishandeling, vernieling of in verband met het gebruik van 
alcohol (al dan niet in het verkeer)? 

 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 Zijn er bij de u of de regelmatige bestuurder medische omstandigheden die de rijvaardigheid 
kunnen beïnvloeden? 

 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 Heeft u of de regelmatige bestuurder in de laatste 3 jaar een schade (incl. diefstal e.d.) aan of 
met een motorrijtuig gehad? 

 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
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 of de regelmatige bestuurder op dit moment een bromfietsverzekering of heeft u of 
de regelmatige bestuurder voorheen een bromfietsverzekering gehad? 

 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
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Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer 
___________________________________ 
 

 
Voor akkoord 
 
Datum ____________________________________________________________ 
Plaats ____________________________________________________________ 
Handtekening 
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