
  

 
        
 
 
        

 

 

 

 

Bezoek adres      Correspondentie adres: 
Wiekenweg 52-F      Postbus 28114 
3815 KL  AMERSFOORT    3828 ZJ  HOOGLAND 
        

�  31 33 4560676     �  info@nieuwlandbv.nl 
����     31 33 4562695     ����    www.nieuwlandbv.nl 
 
AANVRAAGFORMULIER PERSONEN- BESTEL- VRACHTAUTO/MOTORVERZEKERING  

���� Nieuwe aanvraag ���� Wijziging op polisnummer ________________________  Ingangsdatum ____   /  ____   /  _______ 

Maatschappij __________________________________________________________ Agentnummer _____________________ 

 
Aanvrager                                                                                                              Indien anders dan aanvrager, dan ook de regelmatige 

                  bestuurder invullen 

Naam en voorletters   ______________________________________�m �v  _______________________________________�m �v 
Adres    ____________________________________________  _____________________________________________  

Postcode en woonplaats   ____________________________________________  _____________________________________________ 

Geboortedatum/nationaliteit  ____________________________________________  _____________________________________________ 

Rekeningnr. (Post)Bank   ____________________________________________  _____________________________________________ 

Beroep/bedrijf    ____________________________________________  _____________________________________________ 

Geldig NL rijbewijs sinds   � Nee � Ja sinds ----/----/---- Categorie �A�B�C�D�E   � Nee � Ja sinds ----/----/---- Categorie �A�B�C�D�E 

Op wiens naam staat het kenteken � verzekeringnemer � regelmatige bestuurder � inwonende partner van verzekeringnemer, nl: � een ander, nl: 

    Voorletter(s)_____________Voorvoegsel(s)__________Achternaam________________Geboortedatum_________________ 

    Adres___________________Postcode_______________Woonplaats_____________________________________________ 

 
Te verzekeren motorrijtuig � Personenauto  � Motorrijwiel  � Bestelauto tot 3.500 kg 
 
Merk, model en type        ___________________________________________________________________________________________ 

Cabrioletuitvoering   ���� Ja          ���� Nee 

Oorspronkelijke    Cataloguswaarde  ____________________________  Dagwaarde ___________________________ 

    ���� Incl. BTW ���� Excl. BTW          ���� Incl. BTW  ���� Excl. BTW 

Waarde van extra accessoires  _____________________________   ____________________________   

Omschrijving van de accessoires     _____________________________   ____________________________ 

     _____________________________   ____________________________ 

Brandstof    ���� Benzine ���� Diesel  ���� LPG  ���� Hybride     

Is er een geldig TNO/SCM goedgekeurd beveiligingssysteem ingebouwd ���� Nee  ���� Ja, klasse____(certificaat toevoegen) 

Kenteken ______-______-_______    Gewicht/laadvermogen________________kg  Chassisnummer/meldcode_______________ 

Afgiftedatum kentekenbewijs deel 1 _____ /_____ / _____ Aantal Kw____________________________ Aantal CC___________________________ 

  

Gebruik   ���� Privé  ���� Zakelijk ���� Privé/zakelijk ���� Anders, te weten____________________________ 

Kilometrage per jaar  ���� 5.000  ���� 8.000   ���� 12.000  ���� 20.000  ���� 50.000  ���� onbeperkt 

Huidige kilometerstand  __________________ 
Buiten Nederland    ���� Vakantiedoeleinden  ���� Anders, te weten_____________en hoeveel dagen_________________ 



  

 
 
Vorige Verzekeringen 
Eerder een motorrijtuigverzekering gehad?  ���� Nee  ���� Ja, 
        ���� Verzekeraar______________ ���� Polisnr.___________________ 
Heeft u schadevrije jaren opgebouwd?   ���� Nee   ���� Ja_____________________jaar  
Betreft het een 2e gezinsauto (bij dezelfde maatschappij) ���� Ja, polisnummer en kenteken eerste auto_________________________________________ 
      ���� Schadevrije jaren 1e auto __________________________________________________jaar 
 
           Voorgestelde premie: 

Gewenste dekking                                
���� W.A.           €______________________ 
���� Beperkt  Casco          €______________________ 
���� Casco            €______________________ 
���� Standaard eigen risico €____        €______________________ 
    ���� Vrijwillig extra eigen risico bij (casco)dekking €____ ���� Geen eigen risico 
���� Ongevallen inzittenden         €______________________ 
    A. €______ ���� B. €_______ Aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)____(aantal) 
���� Rechtsbijstand          €______________________ 
    ���� Uitgebreid ���� Verhaalservice  ���� Anders,__________________________________ 
���� Schadeverzekering Inzittenden, verzekerde som €_________________________________  €______________________ 
���� Bonusbeschermer  ���� Ja ���� Nee       €______________________ 
 
TOTALE PREMIE (Exclusief 21% assurantiebelasting)       €______________________ 

 

Gewenste premiebetaling   ���� Per jaar ���� Per halfjaar ���� Per kwartaal ���� Per maand (alleen via autom.inc.) 

Machtiging automatische betaling  ���� Ja  ���� Nee 

  
 
Bijzonderheden verzekeringnemer/bestuurder/belanghebbende  

a. Staan er aantekeningen op het rijbewijs van verzekeringnemer of regelmatige bestuurder?  ���� Nee  ���� Ja 

b. Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder de afgelopen 8 jaar (voorw.) veroordeeld tot  ���� Nee  ���� Ja 

    gevangenisstraf of hechtenis of is bij vonnis (voorw.) de rijbevoegdheid ontzegd?  

c. Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder in zijn rijvaardigheid door een lichaamsgebrek,  ���� Nee  ���� Ja 

    handicap of door het gebruik van medicijnen, verdovende of opwekkende middelen? 

d. Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder de laatste 8 jaar een verzekering van welke aard  ���� Nee  ���� Ja 

    dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden? 

e. Is het motorrijtuig gefinancierd?        ���� Nee  ���� Ja, namelijk 

    bij instelling_______________ onder contractnummer______________________________ 

f. Is er sprake van verhuur?             ���� Nee  ���� Ja 

g. Heeft verzekeringnemer/regelmatige bestuurder de laatste 5 jaar een schade aan of met een  ���� Nee  ���� Ja, namelijk; 

   motorrijtuig gehad? 

Datum  Bedrag   Schuld   V(erz.nemer), B(estuurder) Eventuele toelichting  

       Ja Nee Ruit  of Be(langhebbende) 

 

----/----/---- € __________ ���� ���� ����  ����V ����B ����Be  _________________________ 

----/----/---- € __________ ���� ���� ����  ����V ����B ����Be  _________________________ 

----/----/---- € __________ ���� ���� ����  ����V ����B ����Be  _________________________ 

----/----/---- € __________ ���� ���� ����  ����V ����B ����Be  _________________________ 

 

Heeft u nog iets mede te delen (zowel ten aanzien van het te verzekeren risico als de persoon van de aanvrager en/of 

verzekerde/bestuurder/belanghebbende) dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? 

���� Nee  ���� Ja, toelichting s.v.p. 

____________________________________________________________________________________________________________________________



  

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Belangrijk 

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht: 
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te 
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering 
bekende 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 verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft 
bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan 
de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de 
aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. 
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering 
wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de 
ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen. 
 
 
Strafrechtelijk verleden (zie ook toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)   
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een 
opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: 
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of 
poging(en) daartoe; 
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig 
misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; 
• overtreding van de vuurwapenwet, de opiumwet of de wet economische delicten? 
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit 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 voorwaarden de schikking tot stand kwam. 
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) 
 
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van 
de mededelingsplicht. 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering 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. 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door  
 
________________________________(naam) 
 
 
 
Plaats __________________________ datum _______________handtekening _____________________________ 


