AANVRAAG WERK- EN LANDBOUWMATERIEEL
Naam verzekeringnemer

:

Adres

:

Postcode/plaats

:

Telefoon

:

E-mail

:

IBAN-nummer

:

Ingangsdatum

:			 (verzekeringstermijn 1 jaar doorlopend)

Soort object

:

Merk en Type

:

Bouwjaar

:

Chassisnummer

:

Beveiliging

SCM W1

SCM W2

Heeft u recht op aftrek BTW?

Ja

Nee

Ja

Nee

Heeft u recht op volumekorting?*

Track & Trace

Aanschafwaarde exclusief BTW

:			

Dagwaarde exclusief BTW

:			

Gewenste dekkingen
Aansprakelijkheid

Ja

Nee

Aansprakelijkheid + Brand + Diefstal

Ja

Nee

Casco exclusief Eigen Gebrek

Ja

Nee

Casco inclusief Eigen Gebrek

Ja

Nee

Schadedekking Bestuurder

Ja

Nee

Rechtsbijstand

Ja

Nee

Eigen Agrarisch Bedrijf

Ja

Nee

Eigen Agrarisch Bedrijf + Agrarisch Loonwerk

Ja

Nee

Agrarisch Loonwerk + Aannemerij

Ja

Nee

Wordt de machine verhuurd?

Ja

Nee

Is er sprake van langdurige verhuur?

Ja

Nee

€ 450,- (standaard)

€ 1.000,-

Ja

Nee

(alleen nieuwe objecten)

Gebruik

Andere werkzaamheden

:

(minimaal 6 maanden aaneengesloten)
Eigen risico

€ 1.500,-

€ 2.500,-

Financiering
Is het verzekerd object gefinancierd
Naam financier

:

Contractnummer

:

* Indien de bij Hoeksche Waard Assuradeuren aangeboden en verzekerde waarde van uw machinepark € 600.000,of meer bedraagt dan heeft u recht op een volumekorting van 10%.
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Eerdere schade (Overzicht bijsluiten als bijlage als ruimte ontoereikend is.)
Is de afgelopen 5 jaar sprake geweest van

Ja

Nee

Hoe wilt u de premie betalen

Jaar

Half jaar

Wenst u automatische incasso

Ja

Nee

schade waarvoor deze verzekering dekking
biedt
Welk bedrag heeft de maatschappij uitgekeerd :
Premiebetaling
Kwartaal

Maand

Informatie Schadedekking Bestuurder
Wanneer de bestuurder/machinist bij het gebruik van het land- en werkmaterieel een ongeval overkomt, bent u in de meeste gevallen
als werkgever gehouden om de schade die de bestuurder/machinist daarbij (als werknemer van u) lijdt, te vergoeden. U kunt dan geen
beroep doen op de Aansprakelijkheidsverzekering van het verzekerde object. Als werkgever geldt u weliswaar onder die dekkingsrubriek
als ‘verzekerde’, maar alleen als het gaat om uw aansprakelijkheid voor schade die een werknemer aan anderen veroorzaakt.
Via het meeverzekeren van een ‘Schadedekking Bestuurder’ heeft de getroffen werknemer recht op vergoeding van de hem over
komen letselschade, voor zover die schade niet is gedekt op een andere verzekering. Aldus voorkomt u dat een eventueel op u rustende
schadevergoedingsverplichting naar aanleiding van een dergelijk ongeval, voor u ernstige financiële gevolgen heeft.
Er geldt een verzekerd bedrag van € 500.000,- per gebeurtenis.
Jaarpremie Schadedekking Bestuurder € 25,- exclusief 21% assurantiebelasting per object.
Informatie Rechtsbijstand ARAG
Geeft recht op juridische bijstand bij geschillen met betrekking tot deelname aan het verkeer.
Jaarpremie Rechtsbijstand ARAG € 25,- exclusief 21% assurantiebelasting per object.
ALGEMENE SLOTVRAGEN (zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht)
Eerdere verzekering
Bent u of is één van de andere belang-

Ja

Nee

Ja

Nee

hebbenden ten aanzien van een verzekering
als thans aangevraagd ooit geconfronteerd
met een weigering, een opzegging of
acceptatie onder beperkende voorwaarden.
Zo ja, graag toelichten.

Strafrechtelijk verleden
Bent u of is één van de andere belanghebbende in de laatste acht jaar met
justitie in aanraking geweest. U hoeft deze
vraag alleen met Ja te beantwoorden als er
sprake is van een van de omstandigheden
die in de toelichting op deze vraag is
aangegeven.
Zo ja, graag toelichten.
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Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden
Van belang om te weten is of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte, of ter uitvoering van een
opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met politie of justitie in verband met:
• Enig misdrijf – of poging daartoe – als diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, vernieling,
beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging.
• Enig (ander) misdrijf – of poging daartoe – gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven.
• Overtreding van de Wet Wapens en Munitie, de Opiumwet, de Wet Economische Delicten.
Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er
sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand
kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
Slotverklaring
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende verklaart voorts
een verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met Hoeksche Waard Assuradeuren en akkoord te gaan met
de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Wettelijke mededelingsplicht
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten
en omstandigheden die betrekking hebben op een andere persoon van wie het belang wordt meeverzekerd die zijn voorgevallen
in de laatste acht jaar. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering.
Als de verzekering mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma, of een rechtspersoon wordt aangevraagd,
dan gelden de vragen die zijn gesteld onder ‘Algemene Slotvragen’ ook voor:
• De leden van de maatschap.
• De (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF).
• De statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon.
• De aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en – indien deze zelf een rechtspersoon is/zijn.
• Hun statutair directeur(en)/bestuurders en aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer.
Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt, of dat de verzekering wordt opgezegd.
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Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Hoeksche Waard Assuradeuren verwerkt
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ten behoeve van het
waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Hoeksche Waard Assuradeuren uw gegevens raadplegen bij de
Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers ook onderling gegevens uitwisselen. 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.
Nederlands Recht
Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Hoeksche Waard Assuradeuren, statutair gevestigd te Puttershoek,
is Nederlands recht van toepassing.
Klachteninstanties
Klachten die betrekking hebben op deze verzekering kunnen worden ingediend via internet op www.hoekschewaardassuradeuren.nl
of schriftelijk bij de Klachtendesk van Hoeksche Waard Assuradeuren, Biezenvijver 7, 3297 GK Puttershoek.
Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling niet bevredigend
vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.
Plaats

Datum		
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Handtekening aanvrager
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