Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Particulier
Met dit formulier kunt u één of meerdere verzekeringen bij Noorderlinge aanvragen. Alle verzekeringen maken
onderdeel uit van het Anderlicht Keuzepakket inclusief kortingsvoordelen. U hebt hierbij de keuze tussen
standaardverzekeringen en/of verzekering op maat.
Nieuwe aanvraag

Adviseur

Wijziging op polisnummer

Nummer adviseur

Er geldt een contractstermijn van onbepaalde duur. Op ieder gewenst moment kan de pakketpolis schriftelijk
worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.

AANVRAGER / KANDIDAAT-VERZEKERINGNEMER
Verzekeringnemer

M

V

Postadres
Postcode / woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Telefoon mobiel
E-mailadres
IBAN
Gezinssamenstelling

Alleenstaande zonder kinderen

Gehuwd/samenwonend zonder kinderen

Alleenstaande met kinderen

Gehuwd/samenwonend met kinderen

PREMIEBETALING*
Premieincasso door

adviseur

maatschappij

Betaling per:			

maand

kwartaal

*Bij maatschappij-incasso:

- Bij termijnbetaling is geen toeslag van toepassing.
- Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.
- Kosten bij automatische incasso € 0,15 per incasso, bij factuur € 0,65 per overboeking.

jaar

Voordat u een keuze voor één of meerdere verzekeringen maakt, wijzen wij u op het volgende:
De standaardverzekering is uitsluitend bedoeld voor een woning en/of inboedel aanwezig in een woning, van steen gebouwd
en pannen gedekt, met particuliere bewoning. Uw woning en inboedel zijn in dat geval verzekerd tot maximaal € 750.000 (woning) en € 250.000 (inboedel). Lijfsieraden en bijzondere bezittingen zijn op de standaardverzekering meeverzekerd
tot respectievelijk € 5.000 en € 30.000. Voor meer informatie over de standaarddekking verwijzen wij u graag naar uw
adviseur. Afwijkende risico’s en/of verzekerde bedragen worden op maat verzekerd.
Voor meer informatie over de standaarddekking van de aansprakelijkheids-, ongevallen-, rechtsbijstand- en doorlopende reis/
annuleringsverzekering verwijzen wij u naar uw adviseur. De dekking voor deze verzekeringen kan worden uitgebreid met een
verzekering op maat.
De verzekering op maat is geschikt voor alle risico’s die niet onder de standaardverzekering vallen. U kunt hierbij denken
aan het verzekeren van een recreatiewoning, woonboerderij, het verhogen van het verzekerde bedrag voor lijfsieraden of het
uitbreiden van de rechtsbijstanddekking.
Acceptatie en definitieve vaststelling van de premie en/of voorwaarden vindt plaats na beoordeling van dit aanvraagformulier
en/of inspectie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw adviseur.
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Standaard

Deze verzekeringen zijn bedoeld voor de standaardrisico’s; woonhuis van steen gebouwd met pannen gedekt en particuliere
bewoning. Hierbij wordt uitgegaan van standaard verzekerde bedragen en standaarddekkingen.
Ingangsdatum
		
Rubriek Wonen 			
Woonhuisverzekering

Alle Gevaren		

			
Extra uitgebreid
					
Inboedelverzekering

Alle Gevaren			

			

Extra uitgebreid

			

Buitenhuisdekking

(alleen mogelijk icm dekking 'Alle Gevaren')		

Ongevallenverzekering			
Rubriek Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsverzekering particulier
Rubriek Rechstbijstand
Rechtsbijstandverzekering particulier
Rubriek recreatie
Doorlopende reis- en annuleringsverzekering Europa
			
Voor het aanvragen van één of meerdere standaardverzekeringen hoeft u alleen bladzijde 24 en 25 in te vullen!

Verzekeren op maat

Definitieve vaststelling van de premie en voorwaarden vindt plaats na beoordeling van dit aanvraagformulier en/of inspectie.
Rubriek Wonen			
Woonhuisverzekering			
Inboedelverzekering
Kostbaarhedenverzekering			
Ongevallenverzekering			
Woonhuisverzekering recreatief
Inboedelverzekering recreatief
			
Rubriek Verkeer
Autoverzekering
Motorverzekering
Kampeerautoverzekering
Oldtimerverzekering auto/motor/bromfiets

Rubriek Aansprakelijk
Aansprakelijkheidsverzekering
Rubriek Recreatie
(Sta)caravanverzekering
Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
Pleziervaartuigverzekering
Rubriek Rechtsbijstand
Rechtsbijstandverzekering
Rubriek Overig
Uitvaartverzekering

Bromfietsverzekering incl. snorfiets en
		
fiets met hulpmotor
				
				
Voor het aanvragen van één of meerdere verzekeringen op maat vragen wij u bladzijde 3 en volgend in te vullen!

2

ALGEMENE RISICO-INFORMATIE
Risicoadres

Gelijk aan het postadres
Anders, namelijk

Gebruik / bestemming

Woonhuis
Recreatiewoning				
Voormalige boerderij
Schuurgedeelte van voormalige boerderij is verbouwd tot woonruimte

		

* graag toelichting
Monument
Handelsobject
Anders, namelijk

Bouwaard

Steen/hard (pannen, leien, golfplaten of dakleer)
Steen/hard, riet onderschoten

		
Gehele woning
		
Uitsluitend deel van de woning, namelijk
Steen/riet		
Anders, namelijk
Status bewoning

Particuliere bewoning

Voor eigen gebruik

					
Kamerverhuur, met

Verhuur aan derden
kamers

Leegstaand
Anders, namelijk
Bouwjaar
Onderhoudstoestand

Goed
Matig*
Slecht*
Voormalige boerderij is in oude staat

Belending

woonhuis steen/hard, bestemd voor particuliere bewoning
Anders, namelijk

Verwarming

Centrale verwarming
Gaskachels
Open haard / allesbrander

		
Vonkenvanger(s) aanwezig
		
Rookgeleidingen doorgetrokken van steen
Anders, namelijk
Ligging

In woonwijk/buurtschap
In recreatiepark
Afgelegen
Anders, namelijk
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WOONHUISVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Verzekerd bedrag €
De fundering is standaard meeverzekerd.
Het verzekerde bedrag is vastgesteld door

inspecteur Noorderlinge

			
				
			
Gewenste dekking:

taxateur conform art. 7: 960 BW
het taxatierapport is bijgevoegd / volgt
verzekeringnemer

Alle Gevaren

Extra-uitgebreid
		
Glasbreukrisico verzekeren

Nee

Voorgestelde premie

Ja

‰

INBOEDELVERZEKERING

Ingangsdatum		 20

Te verzekeren bedrag €

vastgesteld door

				
			
Gewenste dekking:

verzekeringnemer
inboedelwaardemeter

Alle Gevaren
Extra uitgebreid

Buitenhuisdekking (allen in combinatie met Alle Gevarendekking)
		
Voorgestelde premie

‰

De uitkering bij diefstal van lijfsieraden is gemaximeerd tot € 5.000,-.
Wilt u een hoger bedrag verzekeren?*

Nee

Ja, namelijk €
extra
		
Dit meerdere kunt u verzekeren op een kostbaarhedenverzekering.
* is niet mogelijk bij het verzekeren van inboedel in een recreatiewoning.
Wat is de waarde van de zich onder het verzekerde bedrag bevindende bijzondere zaken €
Onder bijzondere bezittingen verstaan wij:
- Antiek (zaken die vanwege hun zeldzaamheid en/of ouderdom een speciale waarde hebben)
- Muziekinstrumenten
- Kunst (zaken die vanwege hun artistieke kwaliteiten een speciale waarde hebben)
- Verzamelingen
- Foto-, film, audio en videoapparatuur met bijbehorende zaken
- Duiksport-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting
- (Tele)Communicatieapparatuur en computers inclusief software (zoals mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet,
digitale bril en smartwatch inclusief toebehoren en accessoires)
Zijn er inbraakpreventieve maatregelen genomen?
Nee
Ja, namelijk
		
			

elektronisch beveiligd overeenkomstig klasse

BORG *

bouwkundig beveiligd volgens politiekeurmerk Veilig Wonen*
* graag certificaat en/of keurmerk meesturen. Na ontvangst gaat Noorderlinge beoordelen of u in
aanmerking komt voor premiekorting. Maximaal wordt 15% korting verstrekt.
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Verzekerd bedrag

20

Ingangsdatum

20

€ 2.500.000,00

Wilt u de dekking uitbreiden met het jagersrisico?

Ja

Nee

Bent u hobbyboer?

Ja

Nee

KOSTBAARHEDENVERZEKERING
Te verzekeren voorwerpen

Ingangsdatum

Te verzekeren bedrag

2e hands aangekocht

Sieraden en juwelen

€

Nee

Ja

Horloges en luxe gebruiksvoorwerpen

€

Nee

Ja

Beeld-, geluids, foto- en filmapparatuur

€

Nee

Ja

Muziekinstrumenten

€

Nee

Ja

Schilderijen en andere kunstvoorwerpen

€

Nee

Ja

Anders, namelijk

€

Nee

Ja

Overige gegevens
• Zijn de voorwerpen uw eigendom?

Ja

Nee

• Zijn de voorwerpen in goede staat van onderhoud?

Ja

Nee

• Worden de instrumenten en/of apparatuur gebruikt voor uw (neven-)beroep?

Ja

Nee

• Worden de lijfsieraden en/of horloges, na gebruik, in een kluis opgeborgen?

Ja

Nee

• Zo nee, naam en adres van de eigenaar
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RECHTSBIJSTANDVERZEKERING PARTICULIER

Ingangsdatum
20
(niet eerder dan de dag van ontvangst van dit formulier)

ARAG
ProRechtPolis Particulier
		
A Verkeer
		

A + B Verkeer + Consument & Wonen

		

A + B + C Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen

		

A + B + C + D Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen + Fiscaal & Vermogen

Flexpolis.
Graag hieronder de gewenste dekking en aanvullingen/kortingen aangeven.

Modules

Consument &
Wonen
Verkeer
Inkomen

Consument &
Wonen
Inkomen

Consument &
Wonen
Verkeer

Consument &
Wonen

In bezit van

Huurwoning

Huurwoning

Huurwoning

Huurwoning

Koopwoning

Koopwoning

Koopwoning

Koopwoning

Uitsluitingen

Overig

Motorrijtuig

Motorrijtuig

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Burenrecht

Burenrecht

Burenrecht

Burenrecht

Vrijwillig eigen
risico 100,00

Vrijwillig eigen
risico 100,00

Vrijwillig eigen
risico 100,00

Vrijwillig eigen
risico 100,00

Alleenstaand

Alleenstaand

Alleenstaand

Alleenstaand

Maximale vergoeding bij een advocaat van uw keuze
ARAG betaalt alle kosten van hun eigen specialisen die aan uw zaak werken. De maximale vergoeding voor hulp van
deskundigen die ARAG inschakelt, de 'verplichte' advocaat, bedraagt € 40.000,00 per gebeurtenis.
U kunt in bepaalde gevallen kiezen voor een behandeling van uw zaak door een advocaat van uw keuze. ARAG vergoedt per
gebeurtenis tot maximaal bedrag de kosten van de door u gekozen advocaat. U betaalt dan een eigen bijdrage van € 250,00.
Als u gebruik van een eigen advocaat wilt meeverzekeren, geeft u dan hieronder welke maximale vergoeding u wilt verzekeren:
maximale vergoeding € 3.000,00
maximale vergoeding € 6.000,00
maximale vergoeding € 12.000,00

DAS
Basismodule
		
Module Consumeren en Wonen
		

Module Werk

		

Module Belasting, Vermogen en Scheidingsmediation

Aanvullende persoonsgegevens
Inkomstenbron(nen)/beroep/uitkering aanvrager:
Werkgever aanvrager:
Partner:

Nee

Ja

Nee

Ja

Inkomstenbron(nen)/beroep/uitkering partner:
Werkgever partner:
Is één van de te verzekeren personen statutair directeur?
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Overige gegevens Rechtsbijstandverzekering

Voor Noorderlinge is het van belang te weten of u (al eens) betrokken bent (geweest) bij een juridisch geschil.
Daarom vragen wij u de onderstaande vragen te beantwoorden. Als u één of meer van onderstaande vragen met ‘ja’
beantwoordt, vragen wij u dit bij de slotverklaring toe te lichten. De vragen gelden niet alleen voor u, maar ook voor degenen
die tot uw huishouden behoren en meeverzekerd worden.
• Was u eerder voor rechtsbijstand verzekerd?

Nee

Ja

• Hebt u de laatste vijf jaar een beroep op deze polis gedaan?

Nee

Ja

• Was u gedurende de afgelopen vijf jaar partij in een arbeids-, huur-, buren-, WIA- of ander geschil?

Nee

Ja

• Verwacht u binnen afzienbare tijd bij een dergelijk geschil betrokken te raken?

Nee

Ja

• Hebt of verwacht u een (juridisch) geschil over belastingzaken, vermogen of erfrecht

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

- Zo ja, bij welke maatschappij?
- Tot wanneer?

• Vinden er op dit moment of in de nabije toekomst binnen het bedrijf waar u werkt saneringen,
fusies of reorganisaties plaats?
• Hebt u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van een juridisch dienstverlener?
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BROMFIETSVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Gegevens bestuurder
Is aanvrager ook hoofdbestuurder

Ja

Nee

Zo nee, naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Rijbewijsgegevens hoofdbestuurder
De hoofdbestuurder in bezit van

Nederlands rijbewijs
Bromfietscertificaat

Gegevens bromfiets
Merk / Model
Soort

Automaat

Snorfiets

Versneller

Fiets met hulpmotor

Oldtimer
Framenummer			Bouwjaar
Kenteken
Kenteken is op naam aanvrager

Ja

Nee, namelijk

Gebruiksdoeleinden

Privé

Zakelijk

Datatag aanwezig

Ja, registratienummer		

ART-slot klasse 3* aanwezig
Ja
*noodzakelijk voor een diefstal- of volledige cascodekking

Anders
Nee

Nee

Gewenste verzekering
Dekking

W.A.

W.A. + diefstaldekking

Verhaalsrechtsbijstand

Ja

nee

Ongevallen voor opzittenden

Ja

nee

Aantoonbaar aantal schadevrije jaren

Ja

nee

Is bonus/malusverklaring bijgevoegd

Ja

Nee, omdat

Oorspronkelijke cataloguswaarde

W.A.+ volledige cascodekking

€

Aanvullende verzekering

Bonus/Malus
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AUTOVERZEKERING

Ingangsdatum

Verzekeren bij

Generali

ASR		

20
Delta Lloyd

Gegevens bestuurder
Is aanvrager ook hoofdbestuurder

Ja, rijbewijs geldig sinds
Nee

Zo nee, naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Rijbewijs geldig sinds
Kentekenbewijshouder
Kentekenbewijs deel II staat op naam van

verzekeringnemer

hoofdbestuurder

anders, nl.:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Contractnummer leaseovereenkomst
Omschrijving motorrijtuig
Merk en type
Kenteken			

Bouwjaar en –maand

Meldcode 			

Km-stand

Eigen gewicht		

Aantal zitplaatsen incl bestuurder

Brandstof

kg
Benzine

Is het motorrijtuig voorzien van een

Diesel

LPG

Anders, nl

SCM-goedgekeurd startblokkeersysteem

Ja

TNO/SCM-gekeurd alarmsysteem

Nee

Ja

Nee

Zo ja, welke klasse 			
Oorspronkelijke cataloguswaarde

€

Waarde accessoires

€

Waarde audiovisuele apparatuur

€

Dagwaarde €

Aantal schadevrije jaren		

B/M-trede

Gebruik motorrijtuig
Gebruik
Kilometrage per jaar		

Particulier

2e gezinsauto

Anders nl.

km

Wordt er meer dan 60 dagen per jaar in het buitenland gereden?

Nee

Ja

9

Aanvullende gegevens autoverzekering Generali
Gewenste dekking 		

WA 		

		
Beperkt casco
Aanvullende dekking		

Verhaalservice
Volledig casco

Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

		
Ongevallenverzekering voor Inzittenden
		
Overlijden / blijvende invaliditeit
		
€ 7.500,- / € 15.000,-

€ 15.000,- / € 30.000,-

		
€ 10.000,- / € 20.000,-

€ 20.000,- / € 40.000,-

		
€ 12.500,- / € 25.000,-

€ 25.000,- / € 50.000,-

		
Aanhangwagen Casco
			
Kenteken
			
Merk / type / uitvoering
			Bouwjaar
			Chassisnummer
			
Oorspronkelijke catalogusprijs incl btw. €

Aanvullende gegevens autoverzekering Delta Lloyd
Gewenste dekking 		

WA 		

		
Beperkt casco
Aanvullende dekking		

Volledig casco

Schadeverzekering voor inzittenden

		
Rechtsbijstand
		
Ongevallenverzekering voor Inzittenden
		
Overlijden / blijvende invaliditeit
		

Combinatie 1

€ 15.000,- / € 45.000,-

		

Combinatie 2

€ 20.000,- / € 60.000,-

		
Combinatie 3
		

€ 25.000,- / € 75.000,-

Eigen risico Cascoschaden		

standaard (€ 135,- personenauto / € 225,- bestelauto's etc.)

		
€ 450,		
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Aanvullende gegevens autoverzekering ASR
Gewenste dekking 		

WA 			

WA + Beperkt casco

		
WA + Volledig Casco		

Wa + Casco Inruilplus

Eigen risico Cascoschaden		
€ 0,€ 150,€ 250,€ 500,		
Voor dekking WA + Casco Inruilplus geldt standaard eigen risico € 250,Aanvullende dekking		

Nieuwwaarde 2 jaar meeverzekeren*

* Niet mogelijk bij WA-dekking		

Aankoopwaarde meeverzekeren*

		Aankoopjaar 			
		Aankoopmaand
		

Verzekeren 		

12 maanden

24 maanden

		
Vrije keuze herstel meeverzekeren*
		
Pechhulp
		
Schadeverzekering voor inzittenden
		
Basis		

Uitgebreid

		
Alleenstaand

Meerpersoons

		
Rechtsbijstand
		
Ongevallenverzekering voor Inzittenden
		
Overlijden / blijvende invaliditeit
		 € 12.500,- / € 30.000,		 € 25.000,- / € 60.000,		
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OLDTIMERVERZEKERING		
Ingangsdatum

20

Gegevens bestuurder
Is aanvrager ook hoofdbestuurder

Ja, rijbewijs geldig vanaf
Nee

Zo nee, naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Rijbewijs sinds
Vorige verzekeringen / schadevrije jaren
Hebt u eerder een oldtimerverzekering gehad?

Ja

Nee

Naam vorige verzekeraar								Polisnummer
Hebt u de laatste 5 jaar schade gehad?

Ja

Nee

Zo ja, graag een toelichting
Omschrijving oldtimer
Soort oldtimer

Auto

Motor

Anders, nl.

Merk en type
Kenteken		

Bouwjaar en –maand

Meldcode		

Huidige km-stand

Eigen gewicht		
Brandstof

kg
Benzine

Diesel*

LPG*

* Oldtimers vanaf bouwjaar 1971 en jonger met brandstof diesel of LPG kunnen niet worden verzekerd op onze Oldtimerverzekering.
Is de oldtimer voorzien van een

ART goedgekeurd motorslot

Ja		

SCM anti-diefstalsysteem klasse

Nee
1

2

3

4

Anders, nl.
Deze verzekering is bedoeld voor oldtimers die gewoonlijk gestald staan in een afgesloten ruimte.
In welke ruimte wordt de oldtimer gestald?

Overdekte / afgesloten ruimte

Anders, nl.

Hoe is/wordt deze ruimte afgesloten?
Staan in deze ruimte meer oldtimers?

Nee		

Ja

Adres stalling
Waarde oldtimer
Bij beperkt casco of volledig casco gaan wij uit van de getaxeerde waarde. Dit rapport dient te voldoen aan onze eisen. Wij accepteren alleen taxatierapporten van Fehac, TMV, TRV of Nivre erkende taxateurs.
Voor oldtimers personenauto’s vanaf bouwjaar 1971 en jonger geldt een minimale taxatiewaarde van € 5.000,- en
taxatiekwaliteit A, B of C. Dit staat vermeld in het taxatierapport.
Wat is de taxatiewaarde

€

Voor welk bedrag is de klassieker aangekocht

€

Datum aankoop
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Kilometrage / gebruik
Deze verzekering is bedoeld voor oldtimers die uitsluitend recreatief worden gebruikt. Deze oldtimer wordt dus niet dagelijks,
voor woon-werkverkeer of voor boodschappen gebruikt. Voor het dagelijkse vervoer hebt u een andere
(personen)auto die op zijn naam staat.
U gebruikt de oldtimer recreatief?

Ja

Nee

Indien nee, graag toelichten
Hebt u een andere auto voor dagelijks gebruik?

Ja, met kenteken			

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar

5.000 km

7.500 km

Bent u lid van een FEHAC aangesloten club?

Nee

Ja, nl.

Nee

Gewenste dekking
Welke periode wilt u dekking?

Hele jaar

Alleen tijdens zomertijd

Welke dekking wilt u?

WA (verplicht)
Beperkt casco
Volledig casco
Helm en motorkleding

€

500,-

		€ 1.000,		€ 1.500,Aanvullende dekking

Hulpverlening Europa
Motorrijtuigrechtsbijstand
Verhaalservice-extra
Schadeverzekering in-/opzittenden
Ongevallen in-/opzittendenverzekering,
Overlijden

te verzekeren zitplaatsen

Blijvende invaliditeit

€ 7.500,-

€ 15.000,-

€ 10.000,-

€ 20.000,-

€ 12.500,-

€ 25.000,-

€ 15.000,-

€ 30.000,-

€ 17.500,-

€ 35.000,-

€ 20.000,-

€ 40.000,-
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MOTORVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Gegevens bestuurder
Is aanvrager ook hoofdbestuurder

Ja, motorrijbewijs A geldig vanaf

Licht

Zwaar

Licht

Zwaar

Nee
Zo nee, naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Motorrijbewijs A geldig sinds

Soort:

Vorige verzekeringen / schadevrije jaren
Hebt u eerder een motorverzekering gehad?

Ja

Nee

Naam vorige verzekeraar
Hebt u de laatste 5 jaar schade gehad?

Polisnummer
Ja

Nee

Zo ja, graag een toelichting
Omschrijving motor
Merk en type
Kilowatts (kW)

Cilinderinhoud (cc)

Kenteken

Bouwjaar en –maand

Meldcode

Km-stand

Soort

Sport

Toer

Chopper

Off road

All road

Scooter

Naked bike

Trike

Motor met zijspan

Motor met aanhanger

Anders, nl.
Is de motor beveiligd tegen diefstal

Nee

Ja, dmv

Wordt de motor gewoonlijk gestald in een
afgesloten ruimte?

Ja

Nee

Waarde motor
Oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief accessoires

€

incl. btw

Huidige dagwaarde inclusief accessoires e.c.

€

incl. btw

Kilometrage / gebruik
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?

t/m 6.000

t/m 12.000

t/m 20.000

Onbeperkt

Hoe wordt de motor gebruikt?

Particulier

Zakelijk

Particulier en zakelijk

Hoeveel dagen(gemiddeld) rijdt u in buitenland
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Gewenste dekking
Welke periode wilt u dekking?

Hele jaar

Welke dekking wilt u?

WA (verplicht)

Zomertijddekking

Winterstop

Beperkt casco
Volledig casco
		
Aanvullende dekking

3 jaar nieuwwaarde*
3 jaar aankoopgarantie
* alleen mogelijk voor nieuwe motor met verzekerde als 1e eigenaar
Helm en motorkleding

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 1.500,-

No-claimbescherming, aantal beschermingstreden
Extra eigen risico Volledige casco dekking van:
		
€ 50,€ 100,-

€ 150,-

€ 400,-

Schadeverzekering in-/opzittenden
		
Ongevallen opzittendenverzekering,

te verzekeren zitplaatsen

Motorrechtsbijstand
Woonplaatsservice
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KAMPEERAUTOVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Gegevens bestuurder
Is aanvrager ook de geregelde bestuurder?

Ja

Nee

Zo nee, graag naam en voorletters
Geboortedatum

M

V

Omschrijving kampeerauto
Soort kampeerauto

Nieuwe kampeerauto

Occasion kampeerauto

Merk en type
Kenteken

Bouwjaar

Meldcode

Chassisnr.

Ledig gewicht
Aankoopwaarde

€

incl. btw, vastgemonteerde onderdelen/accessoires

Aantal jaren schadevrij rijden

op basis van

vorige kampeerautoverzekering
vorige/huidige autoverzekering

Is de kampeerauto oorspronkelijk als kampeerauto geleverd?

Ja

Nee

Zo nee, door welk bedrijf is de auto omgebouwd?
Kilometrage / gebruik
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?

t/m 7.500

Onbeperkt

Gebruik kampeerauto

Recreatief

Recreatief incl particuliere verhuur

Anders, nl.
Verhuur meeverzekeren

Nee

Hoeveel rijdt u in Europa (buitenland)

Ja, aantal weken per jaar

Gemiddeld

dagen

Gewenste dekking
Dekking kampeerauto

WA (verplicht)

Beperkt casco

Volledig casco*

Volledig casco met 3 jaar nieuwwaarde*
Volledig casco met 5 jaar nieuwwaarde*
* alleen mogelijk voor nieuwe motor met verzekerde als 1e eigenaar
Volledig casco met 3 jaar aankoopwaarde (voor een occasion)
Met extra eigen risico voor volledig casco
			
Aanvullend verzekeren

€ 50,Inboedel		

€ 100,-

€ 150,-

€ 400,-

nieuwwaarde €

(zonne-)Luifel nieuwwaarde €
Autoverhaalservice-extra
Rechtsbijstand
Schadeverzekering inzittenden
No-claimbeschermer
Ongevallen in-/opzittendenverzekering
			

Overlijden

Blijvende invaliditeit

				

€ 10.000,-

€ 20.000,-

				

€ 15.000,-

€ 30.000,-

				

€ 25.000,-

€ 50.000,-

		

zitplaatsen (incl bestuurder) voorzien van veiligheidsgordels
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(STA)CARAVANVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Omschrijving caravan
Soort caravan

Nieuwe caravan

Occasion

Categorie caravan

Toercaravan		

Vouwkampeerwagen

Stacaravan		

Toercaravan in gebruik als stacaravan

Aankoopwaarde

€

Aankoopjaar

incl btw

Dit bedrag is incl. vastgemonteerde onderdelen/accessoires en ecxl. luifel.
Merk en type
Kenteken

Chassisnummer

Bouwjaar

Soort onderstel

Enkelassig

Dubbelassig

Gebruik / stalling
Gebruik caravan

Recreatief		

Recreatief inclusief particuliere verhuur

Anders, nl.
Stallingsadres/vaste standplaats
Gewenste dekking
Dekking caravan

Caravan casco Topmodule 7 jaar nieuwwaarde*
Caravan casco 5 jaar nieuwwaarde*
* alleen mogelijk voor nieuwe caravan met verzekerde als 1e eigenaar
Hagelschade meeverzekeren
De caravan is voorzien van een gecertificeerd hagelbestendig/-werend dak

Eigen risico (keuze maken)

€ 75,€ 200,€ 325,€ 575,Bij de dekking Topmodule 7 jaar nieuwwaarde is het eigen risico niet van toepassing

óf de module

Brand/diefstal/storm

Uitbreiding dekking

Voortent / luifel			

nieuwwaarde

€

Aanbouw (alleen bij stacaravans)

aankoopwaarde

€

Inboedel				

totale nieuwwaarde €

Particuliere verhuur meeverzekeren

aantal weken per jaar

Caravanrechtsbijstand
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PLEZIERVAARTUIGVERZEKERING				

Ingangsdatum

20

Gegevens eigenaar
Is aanvrager ook de eigenaar?

Ja		

Nee

Zo nee, graag naam en voorletters
Geboortedatum

/

/

M

Gegevens financiering

V

Contractnummer

Te verzekeren vaartuig
Naam vaartuig

Bouwjaar

Type

Bouwnummer

Afmetingen

x

Bouwmateriaal

Staal

m		
Kunststof

Zeiloppervlak
Aluminium

Hout

Bouwer of importeur

Anders, nl.

Registratie

Merk motor(en)

Type

Bouwjaar

Motorvermogen

kW:

Pk:

Originele scheepsmotor

Ja		

Nee		

Max. bereikbare snelheid

km/u

Aandrijving
Ligplaats

m²

Aantal cilinders
Nieuw

Serienr.
Gereviseerd

Brandstof

Ingebouwd

Schroefas

Zomer

Buitenboordmotor

Hekaandrijving

Winter

Gebruik vaartuig

Genoegen

Verhuur

Anders, nl.

Deelname aan wedstrijden

Nee

Bij uitzondering

Regelmatig

Te verzekeren waarde
Huidige waarde vaartuig		

€ 			

incl. standaarduitrusting

Waarde extra uitrusting / bijboot		

€ 			

+

Totaal te verzekeren waarde		

€

Waarde voortstuwingsinstallatie		

€

Waarde inboedel boven standaardbedrag*

€

De aanwezige inboedel is standaard voor 20% van het voor het vaartuig en evt. extra uitrusting verzekerde bedrag verzekerd.
Gewenste dekking zie toelichting
Verzekeringsvorm

Binnenwateren Nederland polis

	(niet mogelijk voor snelle motorboten en geen dekking bij varen op IJsselmeer, Waddenzee
en Zeeuwse stromen)
Uitgebreide verzekering
Wedstrijdrisico meeverzekeren
Vaargebied

Ja

Nee

WA-verzekering

Brandverzekering

(is alleen bij zeilboten/-jachten van mogelijk)

Niet invullen bij keuze voor Binnenwateren Nederland polis
Standaard (Europa)
Europa plus Noordzee, 10 mijl uit de kust van Nederland
Europa plus Noordzee, 20 mijl uit de kust van Nederland,
België en Duitsland
Europa plus zeedekking (‘groot vierkant’)
Nederland

Nederland plus Noordzee (10 mijl)
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Eigen risico

Nihil (standaard)
€ 100,-

€ 225,-

€ 450,-

€ 1.000,-

Meeverzekeren trailer
Merk

Chassisnr.

Huidige nieuwjaar

€

Huidige (dag)waarde

€

Bouwjaar

Bijzonderheden
Gasinstallatie

Niet aanwezig

Plaats van de fles

Aanwezig
Materiaal leidingen

Ventilatie d.m.v.
Kooktoestel

Thermisch beveiligd

Beveiligd door een kraantje

Koelkast

Thermisch beveiligd

Beveiligd door een kraantje

Benzinedampen / gassen

Geen veiligheidsmaatregelen in de zin van afzuiging dampen/gassen
Er zijn veiligheidsmaatregelen, nl.

Brandblusapparaat*

Aanwezig aan boord

Niet aanwezig aan boord

	* aanwezigheid verplicht – liefst met inhoud van min. 2 kg – bij een vaartuig met ingebouwde
benzinemotor
Eerdere verzekering

Nee

		

Ja, bij

(maatschappij)

Polisnummer

No-claim overname	Verzekeringnemer verklaart bij de aangegeven maatschappij sinds de hierna
vermelde datum tot op heden schadevrij te zijn gebleven. Verzekeringnemer
machtigt die vorige maatschappij de hieromtrent door ons gevraagde
inlichtingen te verstrekken.
Schadevrij sinds
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UITVAARTVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Voor natura uitvaartverzekering en/of levensverzekering tot € 12.500,- overlijdensrisico
Verzekeringnemer

Burgelijke staat

Gehuwd

		

Alleenstaande

		

Samenwonend

		

Geregistreerd partnerschap

Burgerservicenummer
Gegevens verzekerden
Voorl.

Naam

Geboortedatum
dag mnd

jaar

Natura uitvaart
m/v

tariefcode index/
gelijk

Kapitaal
Eindleeftijd

tariefcode eindleeftijd/
premielooptijd

Maandpremie
verzekerd
bedrag

koopsom of
deposito

1
2
3
4
5
6

Kinderverzekering op kapitaal meesluiten
Naturaclausule op kapitaal		

Nee
Nee

Ja, ook gezondheid van kinderen vermelden.

Ja, uitkering vindt plaats op basis van declaratie.

Begunstiging (Alleen bij kapitaalverzekeringen, zonder naturaclausule)		
Standaard
Afwijkende begunstiging
Voorl.

Naam

Geboortedatum
dag mnd

jaar

m/v

Relatie tot verzekeringsnemer

1
2
3
4
5
6

Gezondheidsverklaring
De onderstaande vragen dienen voor de hiervoor genoemde personen te worden beantwoord.
1. 	Staat één van de verzekerden onder controle van een (huis)arts of specialist, of heeft één van de verzekerden de laatste vijf
jaar een specialist geraadpleegd. Zo ja, welke, waarvoor en (sinds) wanneer?
Verzekerde 1

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 2

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 3

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 4

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 5

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 6

Nee

Ja, toelichting
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2.	Gebruikt één van de verzekerden medicijnen. Zo ja, waarvoor, welke en (sinds) wanneer?
Verzekerde 1

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 2

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 3

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 4

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 5

Nee

Ja, toelichting

Verzekerde 6

Nee

Ja, toelichting
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DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING
			
Ingangsdatum

20

Verzekerden
Gezinssamenstelling

Alleenstaande

Alleenstaande met kinderen

Gehuwd/samenwonend

Gehuwd/samenwonend met kinderen

Totaal aantal te verzekeren

personen

Inwonende partner
Naam
Kind(eren)

Geboortedatum

/

/

M

V

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V

Gewenste dekking
Reisverzekering		

Basisdekking

		
Bagage
		
Geneeskundige kosten
		
Ongevallen
		
(Winter)sport
		
Hulp & huur vervoermiddel
		
Geld
Annulering

Aanvullend verzekeren

Doorlopende annulering

Verzekerd bedrag

€ 1.500,- of

€ 3.500,-

Garantie-annulering

Verzekerd bedrag

€ 1.500,- of

€ 3.500,-

Rechtsbijstand
Personal service
Recreatiedekking Nederland
Extra sportuitrusting
Topdekking

Samengestelde reis

Nee

Ja

Waarnemer verzekeren

Nee

Ja, aantal

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V
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ELDERS LOPENDE VERZEKERINGEN
Bent u voor de aangevraagde verzekeringen nog elders verzekerd

Ja

Nee

Zo ja, hieronder specificeren
Soort verzekering

Verzekerd bij

Polisnummer

Verzekerd bedrag

Dekking

Afloopdatum

TOELICHTING
De verzekeringsovereenkomst is tot stand gekomen door het aanleveren van gegevens op dit aanvraagformulier. Deze gegevens
worden geacht afkomstig te zijn van u als de verzekeringnemer en zijn door uw adviseur gebruikt voor het afsluiten van deze
overeenkomst.
Als verzekeringnemer bent u verplicht de gegevens op het polisblad te controleren. Eventuele onjuistheden of afwijkingen dient
u binnen 14 dagen na datum van afgifte van het polisblad, schriftelijk te melden aan uw adviseur. Na afloop van deze termijn
wordt aangenomen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en weergegeven op het polisblad. De opdracht tot
het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst wordt verder geacht juist te zijn uitgevoerd.
SCHADEOVERZICHT
Hebt u of een andere belanghebbende in de afgelopen acht jaar een schade geleden op één van de door u aangevraagde verzekeringen. Graag hieronder een overzicht van de oorzaak, omvang en schadedatum.

ALGEMENE SLOTVERKLARING
Wordt de rijvaardigheid beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik medicijnen*

Nee

Ja

Is de aanvrager / bestuurder wel eens de rijbevoegdheid ontzegd?*

Nee

Ja

Staan er aantekeningen op het rijbewijs van de aanvrager / bestuurder?*

Nee

Ja

opgezegd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd?

Nee

Ja

Bent u gedurende de afgelopen acht jaar strafrechtelijk vervolgd?

Nee

Ja

Nee

Ja

Werd u gedurende de afgelopen acht jaar een verzekering geweigerd,

Zijn er andere feiten en / of omstandigheden bekend, die bij het beoordelen
van het risico door de Noorderlinge van belang kunnen zijn?

Als u één van de hier bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, graag hieronder een toelichting.

* Alleen in te vullen bij het aanvragen van een auto-, motor-, brommer-, oldtimer- en kampeerautoverzekering

Slotverklaring:
Bij het aanvragen van deze verzekering zijn een aantal vragen gesteld. Deze zijn voor de beoordeling en acceptatie
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van deze overeenkomst belangrijk. U als verzekeringnemer staat er voor in dat de aangeleverde gegevens juist en volledig zijn.
U als verzekeringnemer gaat akkoord met de polisvoorwaarden die op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn.
Wettelijke mededelingsplicht:
Als verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in het aanvraagformulier zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde van wie het belang op de
verzekeringsovereenkomst wordt meeverzekerd. Bij de beantwoording van de vragen is niet alleen belangrijk wat u zelf als
verzekeringnemer weet. Ook alle feiten en omstandigheden die bekend zijn bij meeverzekerde belanghebbenden moeten worden
gemeld. U moet daarom meeverzekerde belanghebbenden vragen of de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Ook vragen
waarvan u als verzekeringnemer vermoedt dat het antwoord bekend is bij uw adviseur of verzekeringsmaatschappij, moeten
nogmaals en zo volledig mogelijk worden beantwoord.
Als u als verzekeringnemer niet of niet volledig voldoet aan de mededelingsplicht, kan dit leiden tot beperking van of het geheel
vervallen van het recht op schade-uitkering. Ook kan het niet voldoen aan de mededelingsplicht tot gevolg hebben dat de verzekering wordt opgezegd.

Datum:

Handtekening aanvrager:
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

	Ondergetekende machtigt, bij incasso door de maatschappij, tot wederopzegging
Noorderlinge de verschuldigde verzekeringspremies ten name van de verzekeringnemer,
af te schrijven van bankrekening:
IBAN

:

Incassant ID

: NL47222011423190000

Ondergetekende verklaart zich bekend met de hieraan verbonden voorwaarden.
Handtekening:
Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen Noorderlinge voor
het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Noorderlinge uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Ander licht op de zaak
De Eenhoorn 2, Postbus 910, 8901 BS Leeuwarden,
Telefoon (088) 0 077 030 E-mail: particulier@noorderlinge.nl Website: www.noorderlinge.nl
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