
                          AANVRAAGFORMULIER RECHTSBIJSTAND BOOT ANKER

Offertenummer

Gegevens aanvrager

Geslacht man vrouw

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum Nationaliteit:

E-mailadres

Te verzekeren vaartuig

Gegevens vaartuig Naam vaartuig of Y-registratienummer

Categorie open zeilboot rubberboot
zeiljacht sloep
motorboot of motorjacht catamaran
anders, nl:

Fabrikant (‘merk’) en type

Bouwjaar 

WIN-code/rompnummer

Gegevens voortstuwingsinstallatie Motor 1 Motor 2

Merk en type

Bouwjaar

Vermogen (in pk)

Gewenste dekkingen

Gewenste dekking Rechtsbijstandverzekering pleziervaartuig Anker
* Bent u of is één van de te verzekeren personen in de hoedanig- ja nee

heid waarvoor u deze verzekering aanvraagt, ooit betrokken
geweest bij een geschil, een rechtsprobleem of een procedure? 

* Verwacht u of één van de te verzekeren personen binnenkort ja nee
betrokken te raken bij een geschil, een rechtsprobleem of een
procedure?

Nieuwwaarde (inclusief motor)

Land permanente ligplaats

Jachthaven
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Gewenste dekkingen (vervolg)

Keuze maximumbedrag bij vrije advocaatkeuze € 3.000,-
€ 5.000,-
€ 7.000,-  (standaard)

Overige zaken

Waar wordt het vaartuig voor gebruikt voor eigen, recreatief gebruik
verhuur / chartervaart (niet verzekerd)
(ook) wedstrijdzeilen (niet verzekerd)
anders, nl:

Overige contractgegevens

Gewenste ingangsdatum

Premiebetaling per jaar

Wenst u premiebetaling via automatische incasso ? ja* nee
* Graag het machtigingskaartje invullen en aan ons

kantoor retourneren.

Bankrekeningnummer IBAN

Bijzonderheden

Heeft een verzekeraar u of een andere belangheb-
bende bij deze verzekering ooit:
- een verzekering opgezegd ja nee
- een verzekering geweigerd ja nee
- bijzondere voorwaarden gesteld ja nee

Zo ja, dan graag vermelden: wanneer, waarom en
wat voor verzekering.

Slotvragen

Strafrechtelijk verleden ja nee
Bent u of een andere belanghebbende bij deze 
verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte 
of ter uitvoering van een opgelegde (straf) maat-
regel, in aanraking geweest met politie of justitie ?

Indien uw vraag betreffende het strafrechtelijke verleden
met 'ja' is beantwoord, dan graag toelichten om welk straf-
strafbaar feit het ging en of een boete of een andere straf-
(maatregel) is opgelegd. U kunt deze informatie indien ge-
wenst aan de directie sturen.

Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden
U hoeft deze vraag alleen met Ja te beantwoorden als u of
één van de andere belanghebbenden als verdachte, of ter
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking
is geweest met politie of justitie in verband met: - een (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen de per-
- een misdrijf - of poging daartoe - als diefstal, verduiste- soonlijke vrijheid of tegen het leven;

ring, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, vernieling, - overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de
beschadiging, mishandeling, afpersing of afdreiging; Wet op de economische delicten.
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Overige informatie

Wettelijke mededelingsplicht Persoonsgegevens
Het is belangrijk dat u alle gevraagde informatie aan ons Bij de aanvraag of bij wijziging van uw verzekering vragen wij

uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt de gevolmach-
verzekeren. tigde/verzekeraar voor het:

- vastleggen en uitvoeren van de verzekering;
U bent verplicht de vragen die wij in dit aanvraagformulier - uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
stellen, zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook - voorkomen van fraude;
voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op - uitvoeren van marketingactiviteiten;
een derde, van wie de belangen worden meeverzekerd. Bij - waarborgen van de veiligheid en integriteit van de finan-
beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen weten- ciële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten.
schap bepalend, maar ook die van de andere belangheb- Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen
benden bij deze verzekering. Vragen waarvan u denkt dat voeren, kunnen gegevens over u en uw verzekeringen door
het antwoord al bij de gevolmachtigde/de verzekeraar be- gevolmachtigde/ verzekeraar worden ingezien en vastgelegd 
kend zijn, dienen toch zo volledig mogelijk te worden be- in het Centraal Informatiesysteem van de Nederlandse verze-
antwoord. keraars (CIS). Op de website www.stichtingcis.nl vindt u meer

informatie, waaronder het privacyreglement van Stichting CIS.
Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt
voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering Execution only
wordt beperkt of zelfs vervalt, of dat de verzekering wordt Mocht u via ons kantoor een verzekering afsluiten, dan is er 
opgezegd of bijzondere voorwaarden worden gesteld. Als geen sprake van advies. Bij het afsluiten is, aangezien het geen 
u opzettelijk onjuiste informatie geeft kan de verzekeraar advies betreft, sprake van Execution only. Zelf bent u verant-
daarnaast aangifte doen bij de politie en/of uw gegevens woordelijk voor de keuze van verzekering, alsmede voor de af-
opnemen in de interne en externe waarschuwingssyste- stemming op uw persoonlijke situatie. Twijfelt u over dekking,
men die gevolmachtigden/verzekeraars kunnen gebruiken. voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact 

met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige 
Voorwaarden schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes.  
Op deze verzekering zijn algemene voorwaarden van Datacom-
binatie Yacht Verzekeringen B.V. alsmede polisvoorwaarden Telefonische contacten

Het is de aanvrager bekend dat telefonische contacten met 
waarden. In beide voorwaarden leest u o.a. welke afspraken Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. elektronisch kunnen 
gelden voor deze verzekering en hoe u een klacht kunt worden vastgelegd, aanvrager verklaart zich hiermede bij 
indienen als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. voorbaat akkoord.

Slotverklaring

Door ondertekening en verzending van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/ kandidaat-verzekeringnemer dat de gegeven 
antwoorden juist en volledig zijn, en hij een verzekering wil sluiten tegen de in de offerte 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. Tevens verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer de algemene leveringsvoorwaarden van
Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. te hebben ontvangen en verklaart zich hiermede akkoord. Deze leveringsvoorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Plaats Handtekening aanvrager

Datum
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verstrekt. Zo zorgt u ervoor dat wij u goed kunnen (blijven) 

van toepassing. Op www.datacombinatie.nl vindt u deze voor-

http://www.datacombinatie.nl/
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