Aanvraagformulier Bootverzekering
TVM relatienummer

i Gebruik Tab/Shift-Tab of de muis om te bewegen tussen de invulvelden

polisnummer

Heeft u bij het beantwoorden van een vraag onvoldoende ruimte? Dan kunt u het antwoord aan het einde van het formulier
bij ‘Ruimte voor toelichting’ verder uitschrijven. Als u daar niet voldoende ruimte voor heeft, dan kunt u een bijlage met
toelichting meesturen. De risicodrager van deze verzekering is TVM verzekeringen N.V., AFM nummer: 12040443.
Soort aanvraag

nieuwe verzekering

wijziging, op polisnummer

ALGEMENE GEGEVENS
1. Bent u als verzekeringnemer/aanvrager geen (mede)eigenaar, geef dan bij vraag twee aan wie de rechtmatige
eigenaar/eigenaren is/zijn en in welke hoedanigheid u de verzekering aanvraagt. Wij zien de verzekeringnemer/
aanvrager als contactpersoon en voor deze bootverzekering als handelingsbevoegd.
naam en voorletter(s)						

m

v

straat								huisnummer		 			
postcode 							plaats (evt. land)		
postbus			

postcode			

plaats (evt. land)		

telefoon							mobiele telefoon						
e-mailadres							nationaliteit		
geboortedatum						IBAN		
Bij zakelijk gebruik van het te verzekeren vaartuig:
bedrijfsnaam							KvK-nummer		
btw-nummer							website
contactpersoon		

EIGENDOM
2. Bent u alleen eigenaar van de boot?
ja
nee		

naam (mede-)eigenaar							

m

v

straat en huisnummer								

postcode

plaats (evt. land)								

geboortedatum					

hoedanigheid verzekeringnemer/aanvrager		

INGANGSDATUM VAN DE VERZEKERING
3. Verzekeringnemer/aanvrager wenst de verzekering in te laten gaan op (datum dd-mm-jjjj)
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BETALING VAN DE PREMIE
4. Wilt u de premie betalen door automatische incasso?1 		

ja		

nee

kwartaal

halfjaar

Gewenste betaaltermijn2
maand (alleen mogelijk bij machtiging tot automatische incasso)

jaar

! Let op: automatische incasso is niet mogelijk bij verzekering via een tussenpersoon die de premie-incasso verzorgt.
Incassant ID: TVM verzekeringen NL23TVM533889920000 SEPA.
1	Door hier ‘ja’ aan te kruisen en het formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan:
a)	TVM verzekeringen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de premie voor uw
bootverzekering van uw rekening af te schrijven.
b)	Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
TVM verzekeringen.
	Bent u het niet eens met de afschrijving? Dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
2

Valt het termijnbedrag lager uit dan € 25 dan moet u een langere termijn kiezen.

FINANCIERING VAN DE BOOT
5. Is de boot gefinancierd en moeten wij bij schade de uitkering aan de financier uitbetalen?
ja, de financier is 						contractnummer
nee

BOOTGEGEVENS
6. Soort boot
motorkruiser		

open motorboot/speedboot

open zeilboot

speedkruiser

ex-beroepsvaartuig		

dag-/weekendkruiser		

motorsailer

woonark of - schip

kajuitzeilboot

overig, nl.
merk 									type
bouwjaar								afmeting (l x b x d)
HIN/CIN-code/rompnummer
bouwaard			staal		 polyester		overig
bouwwerf
eigen (af)bouw? 		

ja 		

nee

naam boot
zeilnummer					registratie/teboekstellingsnummer
Heeft de boot een gasinstallatie?		

ja		

nee

ja		

nee

Zo ja, is deze voorzien van een geldig
Hiswa/Intechnium gascertificaat? 		
Zo ja, wanneer is dit certificaat afgegeven?
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7. Soort motor
buitenboord 		

binnenboord met hekdrive

binnenboord zonder hekdrive

aantal				1		2
brandstof			diesel		benzine		elektrisch
merk							

type				

vermogen (per motor)					

pk		

revisiejaar							

bouwjaar

kW
maximaal haalbare snelheid		

km/u

motornummer(s)
merk boeg- en/of hekschroef								

bouwjaar

8. Volgboot
merk					

		

type				

bouwaard		

rubber

overig 				

pk		

kW

polyester

lengte in meters
bouwjaar 			

merk en type buitenboordmotor		
vermogen				
maximaal haalbare snelheid

km/u

bouwjaar 		

motornummer

9. Boottrailer
merk

									

chassisnummer								

type
bouwjaar

10. Thuishaven
adres thuishaven
Is dit een jachthaven?

ja		

nee 		

Is er toezicht op de ligplaats?

ja

nee

Is deze winterstalling een afgesloten en/of bewaakt terrein?					

ja

nee

adres winterstalling

! Maatregelen tegen inbraak of diefstal (zie toelichting ‘onvoldoende zorg’)
Wij verwachten dat u alle redelijke maatregelen neemt om schade aan of verlies van de verzekerde spullen te voorkomen
of te verminderen. Beveiliging tegen diefstal of inbraak is daarbij belangrijk. Artikel 2 van de Bijzondere voorwaarden
Bootverzekering geeft aan wanneer sprake is van onvoldoende zorg. Leest u deze bepaling aandachtig door.
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HET VERZEKERDE BEDRAG
11. Toelichting
Onder ‘vervangingswaarde’ (ook wel: ‘dagwaarde’) verstaan wij het bedrag waarmee u gelijkwaardige spullen van
hetzelfde merk, type en leeftijd kunt kopen. Hierbij wordt ook gelet op de kwaliteit en de staat van onderhoud.
De nieuwwaarde van een boot geldt alleen voor boten die in het lopende kalenderjaar zijn gebouwd.
Heeft u schade aan de inboedel (D) en/of nautische apparatuur (E), dan moet u het bezit daarvan aantonen met
bijvoorbeeld aankoopnota’s.
A. de boot met motor(en), maar zonder inboedel en nautische apparatuur (vervangingswaarde) €
B. de volgboot met buitenboordmotor (vervangingswaarde)					

€

C. de boottrailer (vervangingswaarde)							

€

D. de inboedel (10% van de vervangingswaarde van de boot (A) is gratis meeverzekerd.
Wilt u een hoger verzekerd bedrag, geef dan hier het bedrag op dat u bovenop
de10% van de vervangingswaarde boot wilt verzekeren).
				 €
E. de nautische apparatuur (vervangingswaarde)					
€
Heeft u recht op vooraftrek btw?

ja, dan bovenstaande bedragen exclusief btw opgeven

						

nee, dan bovenstaande bedragen inclusief btw opgeven

DEKKINGEN
12. Gewenste dekking
Wettelijke aansprakelijkheid + Casco

Wettelijke aansprakelijkheid + Brand + Diefstal

Wettelijke aansprakelijkheid		

Aanbouw/verbouw

13. Welk eigen risico wenst u?
geen

€ 125

€ 250		

€ 500		

€ 1.000

€ 1.250		

€ 2.500

14. Gewenst verzekeringsgebied (zie artikel 1 van de Bijzondere voorwaarden Bootverzekering)
standaard		

standaard extra

uitgebreid

totaal 		

permanent stilliggend
(voor woonschepen en woonarken)

15. Gewenste aanvullende dekkingen (alleen mogelijk bij particulier en recreatief gebruik)
Ongevallen opvarenden			Watersportrechtsbijstand
Bent u of één van de te verzekeren personen in de hoedanigheid waarvoor u deze dekking aanvraagt, ooit betrokken
geweest bij een geschil, rechtsprobleem of procedure? 				

nee 		

ja, toelichting

Vraagt u de dekking aan vanwege een te verwachten geschil en/of lopende zaak?

nee 		

ja, toelichting

! Let op: Deze dekking geldt niet voor geschillen die ontstonden vóórdat u deze verzekering afsloot. Of als de feiten
waardoor uw geschil ontstond plaatsvonden vóórdat u deze verzekering afsloot.
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GEBRUIK EN ERVARING
16. Gebruik van de boot
Wordt de boot gebruikt voor wedstrijden?			

ja		

keer per jaar			

nee

Wordt de boot gebruikt voor waterskiën en/of wakeboarden?

ja						nee

Wordt de boot verhuurd? 					ja						nee
Wordt de boot vercharterd? 					ja						nee
Wordt de boot voor andere zakelijke doelen gebruikt?		

ja, namelijk					

nee

ja, afgiftenummer				

nee

17. Vaarkennis
Beschikt u over een vaarbewijs?		

			

Heeft u andere vaarcursussen gevolgd? 				ja, namelijk					nee
18. Ervaring
Hoe lang vaart u al met een boot?				

jaar

Heeft u ervaring met varen op zee?				

ja, namelijk					

nee

OVERIGE ALGEMENE GEGEVENS
19. Verzekeringshistorie
Bent u voor het risico waarop deze aanvraag betrekking heeft nu verzekerd of verzekerd geweest?
ja, bij

maatschappij				

polisnummer		

aantal schadevrije jaren

nee
Heeft een verzekeringsmaatschappij u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit:
• een aanvraag (ook anders dan een bootverzekering) afgewezen?				

ja		

nee

• een contract (ook anders dan een bootverzekering) opgezegd?				

ja		

nee

• verzwaarde voorwaarden (hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking) gesteld?		

ja		

nee

Beantwoordde u één of meer punten met ja? Vermeld dan maatschappij, polisnummer en reden:

Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen vijf jaar schade gehad met een
pleziervaartuig of hiermee schade aan anderen toegebracht?					

ja		

nee

Als u deze vraag met “ja” heeft beantwoord, vermeld dan in onderstaand overzicht maand/jaar, aard/oorzaak en
schadebedrag per schadegeval:
datum

schadebedrag

oorzaak
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JUSTITIE
20. 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, brandstichting, verduistering, bedrog, oplichting,
valsheid in geschrifte of andere vermogensdelicten of poging(en) daartoe;
•	wederrechtelijke benadeling van personen en/of beschadiging van andermans en/of eigen zaken, zoals vernieling,
brandstichting, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid, veiligheid of
tegen het leven of poging(en) daartoe;
•	overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet, de Wet economische delicten, Scheepvaartverkeerswet of
reglementen als het Binnenvaart politiereglement;
• het gebruik van alcohol en/of bedwelmende middelen?
! Let op: Is de verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) vennootschap onder firma, dan
geldt deze vraag ook voor de omschreven personen in de toelichting op de mededelingsplicht (zie blok “over de
verzekering en de aanvraag”) onder 2.
	ja
	Geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak kwam, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Kwam het niet tot een rechtszaak, geef dan aan of er sprake
was van een sepot of een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, in geval van een schikking, tegen welke
voorwaarden de schikking tot stand kwam. U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.

nee

OVERIGE MEDEDELINGEN
21. Informatie
Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog andere informatie die voor de beoordeling van deze
verzekeringsaanvraag voor ons van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen
aan de orde is geweest?
ja, welke informatie is dat?							

nee
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OVER DE VERZEKERING EN DE AANVRAAG
Mededelingsplicht
1.	
U bent verplicht de 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 (aanvulling bij persoonsverzekeringen: en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt).
	Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden
bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig
mogelijk beantwoorden.
	Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering
wordt beperkt of zelfs geheel vervalt. Als u heeft gehandeld met de opzet ons te misleiden of wij bij kennis van de
ware stand van zaken de verzekering nooit of niet onder dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten, dan
hebben wij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
2. A
 ls deze verzekering wordt aangevraagd voor een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon,
dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden
en overige mededelingen ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van vennootschap onder firma (VOF);
• de statutair directeur(en)/ bestuurder(s) van de rechtspersoon;
•	de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - als deze zelf een rechtspersoon is (zijn) hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer).
3. F eiten en omstandigheden die u te weten komt nadat u deze aanvraag heeft verstuurd, maar voordat wij u onze
definitieve beslissing of wij het door u aangeboden risico al dan niet willen verzekeren hebben meegedeeld, moet u
alsnog aan ons meedelen. Dit geldt alleen als deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze
verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
• een niet beantwoorde of open gelaten vraag beschouwen wij als ontkennend beantwoord;
• vragen 20 t/m 22 dienen volledig te worden beantwoord.
	Zijn er feiten of omstandigheden verzwegen of verkeerd voorgesteld en wist u of kon u begrijpen dat deze
informatie voor de beoordeling van het aangeboden risico voor ons van belang is? Bijvoorbeeld op grond van de
overige op het aanvraagformulier gestelde vragen of vanwege de aard van de verzekering? Dan beschouwen wij
de vragen 20 t/m 22 als onvolledig beantwoord.
Recht
Op de te sluiten verzekeringsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Verwerking gegevens
Bij de aanvraag of de wijziging van een verzekering of in geval van schade worden persoonsgegevens gevraagd.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor acceptatie en administratie van uw verzekering, voor statistische analyses
en voor het voorkomen en bestrijden van fraude. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen en voor marketingactiviteiten. Wij houden ons hierbij aan de Gedragscode verwerking
persoonsgegevens financiële instellingen van het Verbond van Verzekeraars (zie www.verzekeraars.nl). Vindt u dat wij
iets hebben gedaan wat niet kan volgens deze gedragscode? Neem dan contact met ons op.
Ook wisselen wij uw schade- en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Wij doen
dit om een verantwoord beleid te voeren bij schade en acceptatie van verzekeringen en om fraude tegen te gaan.
Het privacyreglement van Stichting CIS is hierbij van toepassing. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.stichtingcis.nl.
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Klachten
TVM verzekeringen doet haar uiterste best om haar klanten naar volle tevredenheid van dienst te zijn. Klachten of
geschillen over bemiddeling of de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan
het interne klachtenbureau van TVM verzekeringen, via klachtenloket@tvm.nl. Een klacht kan ook per brief worden
verstuurd aan: TVM verzekeringen, Postbus 130, 7900 AC Hoogeveen. Als de verzekerde een consument is, en zich in
het oordeel van het interne klachtenbureau niet kan vinden, dan kan hij/zij zich wenden tot het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Als verzekerde het geschil niet aan TVM
verzekeringen en/of het KiFiD wil of kan voorleggen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Ruimte voor toelichting

ONDERTEKENING
! Belangrijk
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht in het
hoofdstuk “Over de verzekering en de aanvraag”.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u dat:
• u de toelichting op de mededelingsplicht heeft doorgelezen;
• u een verzekering wilt sluiten tegen de in de verzekeringsvoorwaarden omschreven dekking;
•	u akkoord gaat met de offerte en de voorwaarden van de verzekering die samen met deze vragen één geheel vormen;
• het object met alle aan- en toebehoren in goede staat verkeert en zal worden gehouden;
• u op de hoogte bent van de beveiligingsvoorschriften die gelden voor het afsluiten van de verzekering;
•	u de relevante polisvoorwaarden en dienstenwijzer van TVM verzekeringen ontvangen heeft. Deze zijn daarnaast
ook altijd te raadplegen op www.tvm.nl/downloads. Heeft u al een verzekering bij TVM? Dan bevestigt u dat u geen
nieuwe dienstenwijzer wenst te ontvangen, maar dat de eerder verstrekte dienstenwijzer (laatste versie) volstaat;
•	u akkoord gaat met het elektronisch (per e-mail of weblink) ontvangen van (gewijzigde) polisvoorwaarden en/of
dienstenwijzer.
plaats										handtekening aanvrager
datum		
naam ondertekenaar		

2017V01

functie ondertekenaar 		
(indien zakelijke aanvraag)

Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN
+31 (0)528 29 27 50
pleziervaart@tvm.nl
www.tvm.nl
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