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Aanvraag-/wijzigingsformulier Zekerhuispakket  

Relatienummer    _____________________      
Stempel Adviseur                                                             
               Zekerhuis Assuradeuren B.V. 
            Zwolseweg 17-21, 2994 LB  Barendrecht 
               Postbus 1185, 2990 CA  Barendrecht 
            Telefoonnummer:  (0180) 623 000 
            Email:  info@zekerhuis.nl  

Gegevens verzekeringnemer 
 

Naam en voorletter(s)           
______________________________________________________________________________________________ 
Straat en huisnummer           
______________________________________________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats         
______________________________________________________________________________________________ 
Telefoonnummer                   
______________________________________________________________________________________________ 
Geboortedatum                     ________________________________________     Man       Vrouw 
IBAN rekeningnummer           
______________________________________________________________________________________________ 
Beroep                                 
______________________________________________________________________________________________ 
Betalingstermijn                      Jaar       Halfjaar       Kwartaal       Maand 
Betaling vindt plaats aan          Adviseur, per 
                                             Automatisch Afschrijving  
                                                 Nota per E-mail 
 
(1) De machtiging tot automatische afschrijving van IBAN rekeningnummer 
_________________________________________________________ 
wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier. 
 
         

Recreatie 
Pleziervaartuigenverzekering 
  
Betreft                                                      aanvraag nieuwe verzekering 
                                                                wijziging verzekering                            polisnummer __________________________________ 
Ingangsdatum                                        _____________________________               contractduur 1 jaar en verder oplopend 

 
Omschrijving vaartuig (indien mogelijk een foto opsturen) 
 
Soort voertuig                                           open zeilboot       open motorboot       kajuit zeilboot       kajuit motorboot       catamaran 
                                                             merk / type vaartuig _________________________________________________________________ 
                                                             Bouwjaar _________________________  HIN (rompidentificatie) nummer _____________________ 
Naam voertuig                                        __________________________________________________________________________________ 
Gebouwd van                                            staal                   hout                        polyester            anders ______________________ 
Afmeting                                                 lengte x breedte x diepgang: _________________ x _________________ x _________________ m  
Is het vaartuig gefinancierd?                       nee                     ja, door ________________________________________________________ 
Motor                                                       ja                        nee       
Zo ja                                                        aanhangmotor      ingebouwde motor       
Merk                                                      ___________________________________  originele scheepsmotor?     ja         nee 
Motornummer                                         ___________________________________ 
Brandstof                                                 benzine                diesel                anders _________________________________________ 
Motorvermogen / 
Max. bereikbare snelheid                         _______________ pk     of ___________________   kw/ _____________________ kilometer per uur 

 
Soort verzekering 
 
Dekking                                                   WA       WA/basis       WA/uitgebreid 
Dagwaarde                                             Vaartuig € _______________________________  Motor € ___________________________________ 
Waarop baseert u bovenstaande 
bedragen?                                              ___________________________________________________________________________________ 
 
Als u over aankoopnota’s beschikt 
bent u verplicht die te bewaren. 
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Wenst u een vrijwillig eigen risico 
boven het standaard eigen risico van  
€ 100,-? (bij basis & uitgebreid)                  nee                ja,      € 250       € 500      
 
Wenst u een extra bedrag op inboedel 
boven de gratis 20% te verzekeren?            nee                ja                                       bedrag € ___________________________________   
(kan alleen i.c.m. uitgebreide dekking) 
 
Wenst een volgboot te verzekeren?             ja                   nee 
(kan alleen i.c.m. uitgebreide dekking) 
Dagwaarde volgboot                               € _______________  merk _______________  bouwjaar _______________  lengte ________________ 
 
Wenst u een volgbootmotor 
te verzekeren?                                          ja                    nee 
Dagwaarde motor                                  € ______________  merk ______________  bouwjaar ______________  vermogen __________ pk/kw 
 
Wenst u een boottrailer te  
verzekeren?                                              ja                   nee                             dagwaarde trailer € ______________________________   
(kan alleen i.c.m. uitgebreide dekking) 
Merk trailer                                           _____________________________  chassisnummer ____________________  bouwjaar ____________ 

Aanvullende vragen 
 
Waar wordt het vaartuig doorgaans  
gestald resp. afgemeerd?                        ____________________________________________________________________________________ 
Is deze stalling of ligplaats  
afgesloten en/of bewaakt?                      ____________________________________________________________________________________ 
Indien aanwezig, hoe is de opstelling 
van de gasfles?                                      ____________________________________________________________________________________ 
Indien uitgerust met een kook-/ 
warmwatertoestel, is dit thermisch 
beveiligd?                                                 ja                   nee                              
Van welk materiaal zijn de gasleidingen 
gemaakt? Is er goed werkende brand-\ 
blusapparatuur aanwezig?                          ja                   nee                              
Is het (stalen) vaartuig voorzien van  
(recentelijk vervangen) zinkanodes?            ja                   nee                              
Zijn er diefstal beperkende maatregelen 
genomen?                                                ja                   nee                              
Zo ja, welke voor het casco?                   ____________________________________________________________________________________ 
Zo ja, welke voor de buitenboordmotor?  _____________________________________________________________________________________ 
Zo ja, welke voor de volgboot?               _____________________________________________________________________________________ 
Moet het waterskirisico meeverzekerd 
worden?                                                  ja                   nee                              
Bent u in het bezit van een  
vaarbewijs?                                              ja                   nee                              
Bij welke maatschappij en onder 
welk polisnummer bent u hiervoor  
verzekerd geweest en hoeveel schade- 
vrije jaren hebt u daar opgebouwd?        _____________________________________________________________________________________ 
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Slotverklaring 
 
De verzekeraar heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling. Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen 
ertoe leiden dat u, in geval van schade, uw recht op uitkering verliest.  

1. Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor: 
    Let op: ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd  
    moet u deze vraag met ‘ja’ beantwoorden: 
 
Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe. 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe? 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding? 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Bent u, of een andere verzekerde, bijvoorbeeld uw huisgenoten, de laatste 8 jaar geweigerd of opgezegd door een  
    verzekeraar of betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling: 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Bent u of een andere verzekerde op deze verzekering, bijvoorbeeld uw huisgenoten, in de laatste 5 jaar failliet verklaard of  
    door de rechter in een schuldsanering betrokken? Of heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of  
    bezittingen van de verzekeringnemer of van een van de verzekerde? 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Heeft u, of een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering(en), de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt  
    door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en), de ;laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een  
    gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt? 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Als een autoverzekering wordt aangevraagd, verzoeken wij u de volgende vraagt te beantwoorden: 

Is de auto vanaf dat deze op naam van de kentekenhouder staatr, langer dan tien dagen onverzekerd? 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Is u, de regelmatig bestuurder van de auto of houder van het kentekenbewijs in de laatste 8 jaar de rijbevoegdheid (voorwaardelijk) ontzegd? 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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6. Als een rechtsbijstandverzekering wordt aangevraagd, verzoeken wij u de volgende vraag te beantwoorden: 
 
Was u, of degenen die tot uw huishouden behoren, gedurende de afgelopen 5 jaar in een arbeids-, huur-, buren-, WAO/WIA/Wajong- of ander 
geschil betrokken of is dit te verwachten? 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Vinden er op dit moment of in de nabije toekomst binnen het bedrijf waar u of degenen die tot uw huishouden behoren, werk saneringen, fusies 
of reorganisaties plaats? Of verwacht u, of degenen die tot uw huishouden behoren, binnen afzienbare tijd betrokken te raken bij een geschil over 
uw vermogen zoals bijvoorbeeld een effectentransactie? 
  nee                ja                                        
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Door het onderstaande hokje voor akkoord aan te vinken verklaart u dat: 

• Bovenstaande slotvragen naar waarheid en volledig beantwoord zijn 
• U kennis heeft genomen van de verzekering behorende polisvoorwaarden, kijk op www.zekerhuispakket.nl  
• U kennis heeft genomen van het document hoe gaan wij om met persoonsgegevens en onze gedragscode, zie bijlage 
• U akkoord gaat met de digitale afgifte van uw polis en pakket 
• U akkoord gaat met de dienstverlening zoals omschreven in de Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument, die bijlage 
• U akkoord gaat met de automatisch incasso van de premie, advies- en abonnementskosten, welke genoemd zijn in de offerte 

behorende bij dit Zekerhuispakket 

IBAN nummer 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Ik ga akkoord               

 
Plaats                                                                         Datum                                        Handtekening 
 
 
___________________________________________     ________________________       ____________________________________________ 
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