
   

  
 
 
AANVRAAG VOOR VERZEKERING VAN MOTORRIJTUIGEN 
 
 
Verzekeraar ____________________________________ 
[] nieuwe aanvraag  Premiebetaling per 
[] wijziging op polisnummer _______________________ [] jaar [] half jaar Bij anders dan jaarbetaling       
[] polisnummer  _________________________________ [] kwartaal [] maand kan een toeslag verschuldigd zijn 
 
[] Ingangsdatum  wenst u automatische incasso (bij maandbetaling verplicht) 
   dd  ___  mm  ___  20__    om  ________ uur  [] ja               [] nee 
______________________________________________________________________________________________________ 
1. Aanvrager  [] man [] vrouw 
naam en voornamen _______________________________________  nationaliteit __________________________ 
adres _______________________________________  tel. nr.           __________________________ 
postcode en woonplaats _______________________________________ wel/geen recht op vooraftrek BTW 
geboortedatum _______________________________________ datum afgifte rijbewijs ____________________ 
beroep/bedrijf _______________________________________ rijbewijsnummer _________________________ 
bank-/gironummer _______________________________________ categorie [] A [] B [] C [] D [] E 
e-mail _______________________________________ [] eerste afgifte [] verlenging 
 
Is de aanvrager ook de kentekenhouder van het voertuig? [] Ja    [] Nee, namelijk _____________________________________   
______________________________________________________________________________________________________ 
2. Meest regelmatige bestuurder 
naam en voornamen _______________________________________ nationaliteit __________________________ 
adres _______________________________________ [] man  [] vrouw 
postcode en woonplaats _______________________________________ datum afgifte rijbewijs ____________________ 
geboortedatum _______________________________________ rijbewijsnummer __________________________ 
beroep _______________________________________ categorie [] A [] B [] C [] D [] E 
wat is uw relatie tot de aanvrager _________________________________ [] eerste afgifte [] verlenging 
______________________________________________________________________________________________________ 
3. Te verzekeren motorrijtuig 
[] personenauto [] bestelauto [] kampeerauto [] motorrijwiel  
 
merk ____________________  cabriolet  [] ja  [] nee   ledig gewicht __________kg 
type ____________________  laadvermogen(bestelauto) ________kg cylinderinhoud __________cc 
bouwmaand ____________________ bouwjaar    ________ meldcode __________ 
kenteken ____________________ alarminstallatie [] ja (*)   [] neen, zo ja waarde € ___________ incl./excl. BTW 
oorspronkelijke cataloguswaarde € _________________  incl./excl. BTW dagwaarde € ___________ incl./excl. BTW  
waarde inventaris (kampeerauto) € _________________  incl./excl. BTW        
eigenaar [] ja      [] neen, namelijk ___________________________________________________________________________ 
accessoires (omschrijving) ___________________________________________________________________________ 
nieuwwaarde accessoires € __________________     is wel/niet in cat.w of dagw.opgenomen 
APK keuring geldig tot (indien van toepassing)______________________________ 
(*) indien alarminstallatie aanwezig, beveiligingsbewijs meezenden 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
4. Soort verzekering 
[] aansprakelijkheid   [] beperkt casco (indien mogelijk)  [] casco (all risks) 
[] geen eigen risico (indien mogelijk) [] hoger eigen risico t.w. € ___________  [] no-claimbeschermer 
[] ongevallenverzekering inzittenden: [] basisdekking []topdekking aantal zitplaatsen _________ (incl. bestuurder) 
[] rechtsbijstand (alleen voor bovenvermeld motorrijtuig) [] verhaalsbijstand [] schadeverzekering voor inzittenden 
______________________________________________________________________________________________________ 
5. Gebruik 
[] privé [] zakelijk [] privé en zakelijk [] lesgeven [] verhuur op (lease)contract 
Kilometrage:   [] 7.500 km   [] 8.000 km (motor)   [] t/m 12.000 km   [] t/m 15.000 km   [] t/m 20.000 km   [] onbeperkt 
Huidige km stand     ______________________                   
[] Gebruik in buitenland ______ aantal dagen aaneengesloten 
Brandstof [] benzine [] diesel  [] lpg [] hybride 
______________________________________________________________________________________________________ 



   

6 Bijzonderheden bestuurders 
a. Werd één van de bestuurders de rijbevoegdheid wel eens ontzegd? [] ja* [] neen * uitleg bij toelichting 
b. Heeft een van de bestuurders gebreken of lijden zij aan enige ziekte? [] ja* [] neen 
c. Was u of één van de bestuurders in de afgelopen 3 jaar bij een schade betrokken? [] ja* [] neen 
______________________________________________________________________________________________________ 
7. Vorige verzekeringen 
a. Werd ooit een motorrijtuigenverzekering ten name van de aanvrager, geweigerd, opgezegd, op bijzondere voor- 
    waarden (premie) aangegaan of verlengd   [] ja  (toelichten onder 8)   [] neen 
b. Bij welke maatschappij liep de vorige verzekering?  Bij ______________________ Polisnummer _____________ [] nvt 
c. Indien de aanvrager eerder verzekerd is geweest, dient deze een royementsverklaring te overleggen. Indien een  
    dergelijke verklaring niet kan worden overlegd, dient de reden worden toegelicht onder punt 8. 
    De royementsverklaring [] gaat hierbij       [] volgt 
______________________________________________________________________________________________________ 
8. Toelichting 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
9. Overige mededelingen 
Hebt u nog iets mee te delen dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? 
[] ja        [] neen 
Zo ja, dan gaarne bijzonderheden vermelden. 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Omvang van de mededelingsplicht 
Als aanvrager bent u verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. De vragen gelden ook 
voor 
een bekende derde die wordt meeverzekerd bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), partner, kinderen of iemand die recht kan krijgen op 
een uitkering (verder te noemen belanghebbende). Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook 
die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch 
zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dient u 
die alsnog aan ons mede te delen. 
 
Gevolgen van tekortkomingen in de mededelingsplicht 
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt 
of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering 
nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7:929-931 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Verantwoordelijkheid ondertekening 
U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier ook al vult een ander het formulier 
voor u in. Wij moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen 
maken. 
 
Vraag over strafrechtelijk verleden van u/belanghebbenden 
Bent u of een andere belanghebbende, in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of 
de regelmatige bestuurder, werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit? 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 zijn uitgevoerd. (U kunt 
deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden). 
 
Vraag over eerdere aanvragen of verzekeringen van u/belanghebbenden 
Heeft een verzekeringsmaatschappij u, een andere belanghebbende, ooit een soortgelijke verzekering geweigerd of opgezegd? 
Zo ja,voeg dan een toelichting bij, zodat een beoordeling kan plaatsvinden. 
 
Verzekeringsvoorwaarden en premiebetaling 
Door ondertekening verklaart u dat u deze verzekering volgens het premietarief en onze verzekeringsvoorwaarden wenst aan te 
gaan. Bij niet betaling van de eerste premie is er nooit een verzekering tot stand gekomen. Bij niet betaling van een vervolgpremie 
en daarmee samenhangende kosten bent u aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 
Onze verzekeringsvoorwaarden kunt u bekijken/downloaden op www.benevia.nl. 
 



   

 
Bedenktijd 
Na ontvangst van de polis heeft u 14 dagen bedenktijd om de verzekering ongedaan te maken. 
 
Privacy 
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het 
accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie. Ook kunnen wij 
deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. 
 
Klachten 
Klachten naar aanleiding van (het sluiten van) de verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van 
Heinenoord Assuradeuren B.V. (Postbus 3205, 3274ZG Heinenoord) en/of bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen 
(Postbus 93560, 2509 AN Den Haag). 
 
Ondertekening 
U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat alle vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn 
beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt sluiten. 
 
 
Ingevuld te _____________________  datum ______________  handtekening van de aanvrager 
 (Geldt tevens voor automatische incasso, indien aangegeven) 
 
 
Bijlage(n) _____________________________ [] rolls-berekening 
 
In te vullen door adviseur/verzekeraar. 
 
Speciaal premievoorstel   → 
 
 
Paraaf voor akkoord door acceptant   ________________________ 
Check vertrouwelijke mededelingen oke  Ja/Nee  
Agendering check vertr.meded.over 3 maanden Ja/Nee 
RDW check voor APK                                           Ja/Nee 
 
 
 
 


