
Aanvraagformulier  
bootverzekering

A52.0

MEIJERS    1

1. Algemene gegevens

Naam

Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Geslacht 	 w Man  w Vrouw

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

IBAN nummer
Vul hier het IBAN in. Het Nederlandse IBAN-nummer is 18 posities lang, u vindt het op een bankafschrift.

E-mailadres

Gegevens partner
Alleen in te vullen als de te verzekeren gezinssamenstelling bij Doorlopende reis of Ongevallen inclusief partner is of als de partner als regelmatige bestuurder van een motorrijtuig optreedt.

Naam

Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Geslacht 	 w Man  w Vrouw

Geboortedatum

Gegevens kinderen 
Alleen in te vullen als een kind als regelmatige bestuurder optreedt.

Naam

Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Geslacht 	 w Man  w Vrouw

Geboortedatum

Naam

Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Geslacht 	 w Man  w Vrouw

Geboortedatum
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2. Boot

Ingangsdatum

Soort vaartuig w		 Zeilboot           w		 Motorboot           w		 Catamaran           w		Rubberboot 

Gesloten kajuit w Ja w Nee 

Bouwjaar

Bouwmaand 

Soort vaartuig w		 Polyester            w		 Staal           w		 Aluminium        w		Hout 

w		 Met kunststof bekleed hout        w		 Rubber, bouwaard bodem       w		 Rubber          

Eigenbouw   Een zelfgebouwde boot kunt u niet via dit pakket verzekeren

Merk 

Type  

Lengte in centimeters  

Breedte in centimeters 

Diepgang in centimeters 

Identificatienummer
HIN- of CIN-nummer

Alleen voor zeilboot

Betreft het een (voormalig) kajuitzeiljacht  
uit het wedstrijdcircuit? w Ja w Nee 

Deelname aan wedstrijden?  w Nee w Ja, aantal wedstrijden op zee per jaar: 

Motorgegevens

Motor aanwezig w		Geen motor           w		  Ingebouwde motor           w		 Buitenboord motor 

Maximum snelheid 

Brandstof  w		Benzine           w		Diesel           w		Elektromotor          w		LPG

Maximum snelheid 

Vermogen in PK

Merk motor 

Bouwjaar motor 

Motornummer 

Gebruik boot 

Gebruik   Particulier

BTW    Inclusief

Ligplaats binnen Nederland  Ja (een boot met een vaste ligplaats buiten Nederland kunt u niet via het dit pakket verzekeren)
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Ligplaats  w		Grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Haarlem)

w		Kleine steden           w		Strand (alleen voor Catamaran) 

Vaargebied  w		Europees binnenwateren + Europese kust

w		 Nederlandse binnenwateren + kust            w		Zeevaart 2 (63NB, 25OL, 15WL, 45NB)

Volgboot (alleen bij zeilboot, motorboot of catamaren én gesloten kajuit)

Volgboot w Ja w Nee 

Verzekerd bedrag   €  (€ 5.000)

Motor aanwezig   w Nee w  Ja, totaal vermogen:     PK (max. 10 PK)

Aantal schadevrije jaren  

Boot Dekking   w		WA            w		WA + Casco Beperkt            w		WA + Casco Allrisk 

Indien WA + Casco Beperkt of WA + Casco Allrisk

Dagwaarde     €  

Aankoopwaarde     €  , termijn aankoopwaarde:      w		1 jaar          w		2 jaar

Taxatiewaarde      €  

Datum taxatierapport      €  

Bedrag vrijwillig extra eigen risico (bovenop standaard) w		€ 0           w		€ 150           w		€ 250          w		€ 500

Geldt voor alle dekkingen

Hulpverlening meeverzekeren w Ja w Nee 

Schade opvarenden meeverzekeren w Ja w Nee 

Is in de afgelopen 8 jaar de  bevoegdheid om een boot  
te besturen (voorwaardelijk) ontzegd aan de stuurman? w Ja w Nee 

Toelichting

Is er sprake van een financier w Ja w Nee 

Elders lopende bootverzekering w Nee w Ja, maatschappij 

Einddatum verzekering

  Polisnummer
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3. Slotvragen

Geweigerd, opgezegd 	 w Nee  w Ja, licht toe 

Strafrechtelijk verleden   	 w Nee  w  Ja, (als u deze vraag met Ja hebt beantwoord,  
krijgt u van ons een aanvullend vragenformulier)

Failliet, schuldsanering, surseance  	 w Nee  w Ja, licht toe 

Fraude gepleegd  	 w Nee  w Ja, licht toe 

Heeft een verzekeraar in de afgelopen 8 jaar: 
-   Geweigerd een verzekerings overeekomst met u  

te sluiten? Of met een van de personen die u wilt  
meeverzekeren,  bijvoorbeeld uw gezinsleden, 
 huisgenoten of de  regelmatige bestuurder? 

-   Een verzekering opgezegd van u of een van de 
 personen die u wilt meeverzekeren?

Bent u, of is een van de personen die u wilt 
 mee verzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden, 
 huisgenoten, of de regelmatige bestuurder, in de 
afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor: 
-   Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte  

of een poging daartoe
-   Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, 

of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven 
of een poging daartoe

-   Overtreding van de Wet wapens en munitie,  
de Opiumwet of de Wet economische delicten

-   Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, 
snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur  
of doorrijden na een aanrijding?

Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of 
bent vrijgesproken, of als de rechter u een maatregel heeft 
opgelegd moet u deze vraag met ‘Ja’ beantwoorden.

Bent u, of is een van de personen die u wilt 
 meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden, 
 huisgenoten, of de regelmatige bestuurder, in de 
afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuld 
 sanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan 
met een surseance (uitstel) van betaling?

Bent u, of is een van de personen die u wilt 
 meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden, 
 huisgenoten, of de regelmatige bestuurder,  
in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij 
 verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van  
een financiële instelling?
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Beslaglegging deurwaarder	 w Nee  w Ja, licht toe 

Afgelopen 5 jaar schade 	 w Nee  w Ja, licht toe 

Ondertekening van dit aanvraagformulier verplicht de aanvrager en/of de rechtspersoon niet om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan.

Plaats Naam

Datum Functie

 Handtekening verzekeringnemer (aanvrager)*

          * Bij digitale aanvraag handtekening niet noodzakelijk

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd 
op inkomsten of bezittingen van u of van een van de 
personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw 
gezinsleden, huisgenoten of de regelmatige 
bestuurder?

Hebt u, of heeft een van de personen die u wilt 
 meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden, 
 huisgenoten of regelmatig bestuurder, de laatste  
5 jaar schade gemeld op een schadeverzekering?  
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord,  
vermeld dan per schadegeval: 

-  Schadejaar of -datum
-  Verzekering
-  Verzekeraar
-  Oorzaak schade
-  Bij een verkeerschade of u daaraan schuldig was
-  Schadebedrag
-  Of de schade is uitbetaald

Let op: ook schades die niet met de aangevraagde verzekering 
verband houden, moet u hier opgeven. Het maakt daarbij ook 
niet uit of de verzekeraar heeft uitgekeerd.

w  Ik heb dit document naar waarheid ingevuld Bij digitale aanvraag

Sla dit ingevulde pdf-document op
en stuur het als bijlage naar

info@meijers.nl
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