
Aanvraagformulier DZ-E verzekering De Zeeuw Verzekeringen 
Ingangsdatum                     Vervaldatum       

Persoonsgegevens verzekeringnemer___________________________            __________________ 
Naam en voorletter(s)         Geslacht        man      vrouw 
Straat en huisnummer         Tel. Nr.               
Postcode + Woonplaats         E-mail              
Geboortedatum           IBAN Nr.                
Beroep / Bedrijf          Rijbewijs Nr.        

Regelmatige bestuurder    verzekeringnemer     partner   Naam en voorletters       
                   een ander, n.l.   Postcode          
         Huisnummer        
                Geboortedatum          
Bent u/regelmatige bestuurder in het bezit van een voor onderstaand motorrijtuig geldig Nederlands rijbewijs?   ja     nee 

Gegevens motor_____________________________________________________________________ 
Kenteken                   Zie kentekenbewijs deel 1 
Meldcode                  Vermogen KW.       
Merk en type             Bouwjaar        
Gebruik    particulier     zakelijk 

Soort verzekering                                   _________________________________           ____________ 
 Uitsluitend WA      incl. Schade verzekering opzittenden en rechtsbijstand 
     
 Casco en WA (zgn. All Risks) €        incl. Schade verzekering opzittenden en rechtsbijstand 

Bijzonderheden______________________                                            ____________           ________ 
Heeft u een bonus/malusverklaring?   nee, zie toelichting*  ja, aantal schadevrije jaren       
Jaarkilometrage          max. 12.000 km         max. 20.000 km    meer dan 20.000 km 
Betalingstermijn          kwartaal         half jaar         jaar 
5% korting i.v.m. 3-jaarscontract          nee     ja  

Ondertekening (vragen altijd beantwoorden)_______________________________     ___________ 
Heeft u feiten te melden omtrent eventueel strafrechtelijk verleden van u of een andere 
belanghebbende bij deze verzekering die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen?            Nee   Ja* 
 

Is u of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste acht jaar een verzekering van welke 
aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op een beperkte en/of verzwarende voorwaarden?  Nee    Ja* 
Heeft u of een andere belanghebbende bij de verzekering eerder een schade geleden door 
gebeurtenissen als door aangevraagde verzekering worden gedekt (met motor, auto oid)?          Nee   Ja* 
Heeft u verder nog iets mede te delen over het verzekeren risico, uzelf of een andere 
belanghebbende, dat voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn?   Nee   Ja* 

*Toelichting:        

De ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze 
aanvraag op te maken polis in ontvangst te nemen en de daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen. 

Belangrijk 
De maatschappij heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. 
Niet volledige of onjuiste beantwoording kan er toe leiden dat u ingeval van schade uw recht op uitkering verliest. 

Plaats          Datum       
 
______________________   _________________________  
Handtekening verzekeringsnemer   2e Handtekening i.v.m. 3-jaarscontract 
 
 Kopie rijbewijs, paspoort of ID bijgevoegd


