VERZEKERINGSAANVRAAG PLEZIERVAARTUIG
Uw tussenpersoon:

INDUMAR INSURANCE BVBA
Thonetlaan 96
B-2050 ANTWERPEN
FSMA nr: 42251
Tel 03/219.20.02 - Fax 03/219.20.04

Gelieve eerst kennis te nemen van de belangrijke informatie omtrent de reikwijdte van de wettelijke
mededelingsplicht op pagina 7 en 8 van deze verzekeringsaanvraag vooraleer u deze invult.

1. AANVRAGER / VERZEKERINGSNEMER:
Particulier:

Naam:
………………………………….
Voornaam:
………………………………….
o
Man
o
Vrouw

Bedrijf:

Handelsnaam: ………………………………….
Rechtspersoonlijkheid: …………………………
Ondernemingsnummer: ……………………….

Adres: ………………………………………………………………
Postcode en gemeente: …………………………………………..
Telefoon:
Fax:
GSM:
E-mail:
Bankrekeningnummer:

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
...…………………………

Indien de aanvrager een particulier persoon is:
Geboortedatum:
…………………………..
Nationaliteit:
…………………………..
Beroep:
…………………………..
Indien de aanvrager een bedrijf is:
Aard van het bedrijf:
………………………….. ……………………….
Naam van de wettelijke vertegenwoordiger: ……………………………
Zijn adres: …………………………………………………………………..
Postcode en gemeente: …………………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………………………
Nationaliteit: ………………………………………………………………..
Optredende in zijn hoedanigheid van : ………………………………….
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2. TE VERZEKEREN VAARTUIG:
Categorie:
o Open zeilboot/Kajuitzeiljacht/ Motorjacht/ Motorkruiser/ Rond- en platbodem/ Open toerboot/Sloep
o Kajuitcatamaran/-trimaran
o Open catamaran/trimaran
o Opblaasboot /Rubberboot
o Speedboot
o Andere:
Gegevens vaartuig:
Merk en type: …………………………………..
Naam:
…………………………………..
Bouwjaar:
…………………………………..
Registratienummer: …………………………….
Aankoopdatum/-jaar: ……………………………
Bij wie gebouwd: …………………………………………………………
Materiaal van de scheepsromp: ………………………………………
Afmetingen: Lengte: ……… m Breedte: ……… m Diepgang: ……… m
Is er sprake van motorische aandrijving: ja/nee
Maximum haalbare snelheid: …………..km/u
Dagwaarde vaartuig: ……………………….€
Dagwaarde inclusief voortstuwing: ja /nee
Gegevens voortstuwingsinstallatie :
Hoeveel motoren: ………
Merk en type:
Bouwjaar:
Serienummer:
Aankoopdatum/-jaar:
Originele scheepsmotoren:
Vermogen in kiloWatt of in pk
Brandstof: (aanduiden wat past)
Andere - namelijk:

Motor 1:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
ja/nee
…… kW …… PK
benzine-diesel-gas
………………………..

Motor 2:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
ja/nee
…… kW …… PK
benzine-diesel-gas
………………………..

Dagwaarde voortstuwing: ………………….. €
Welke soort motorische aandrijving:
o Buitenboordmotor
Motorslot aanwezig: ja / nee
o ingebouwde motor met schroefas
o ingebouwde motor / hekaandrijving
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3. VOLGBOOT:
Gegevens volgboot:
Merk en type:
………………………………………….
Naam:
…………………………………………..
Bouwjaar:
………………………………………….
Registratienummer: ………………………………………..
Aankoopdatum/-jaar: ………………………………………
Afmetingen: Lengte: ……….. m Breedte:……………. m
Maximum haalbare snelheid: ……………….. km/u
Dagwaarde volgboot: …………………. €
Dagwaarde inclusief voortstuwing: ja /nee
Gegevens voortstuwingsinstallatie volgboot:
Merk en type:
………………………………………….
Bouwjaar:
………………………………………….
Serienummer:
………………………………………….
Aankoopdatum/-jaar: ………………………………………
Vermogen in kiloWatt of in pk: ………… kW ………… PK
Dagwaarde voortstuwing: ……………………… €
Motorslot aanwezig:
ja /nee

4. TRAILER:
Gegevens trailer:
Merk en type:
………………………………..
Bouwjaar:
.……………………………….
Kenteken:
………………………………..
Chassisnummer:
………………………………..
Aankoopdatum/-jaar: ………………………………..
Dagwaarde trailer:
………………….. €
Wielklem/disselslot aanwezig: ja / nee

5. LIGPLAATS:
Zomerligplaats:
Land:
Plaats:
Adres:

………………………………
………………………………
……………………………...

Winterstalling:
Land:
Plaats:
Adres:

………………………………
………………………………
……………………………...

Liggen daar meer boten:
Zo ja, hoeveel: ongeveer

ja / nee
………. stuks
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6. GEBRUIK:
o
o

Voor eigen recreatief gebruik
Verhuur / chartervaart

Deelname aan wedstrijdzeilen: nee / sporadisch / regelmatig
Gebruik in het buitenland: ja / nee
Zo ja, ca. ………… dagen per jaar

7. VAARGEBIED:
o

Europese binnenwateren en binnen 10 mijl van de kust met
o ligplaats in België/Nederland
o ligplaats andere Europese landen

o

Europese Zeeën met
o ligplaats in België/Nederland
o ligplaats andere Europese landen

o

Caribische Zeeën

o

Wereld

8. VERKLARING ZEEWAARDIGHEID SCHIP / ZEEVAARDIGHEID SCHIPPER
Voor de vaargebieden Europese Zeeën, Caribische Zeeën en Wereld dient deze check-list volledig ingevuld te
worden. Dit document is apart te verkrijgen en zal dienen om te bepalen of uw vaartuig voldoende zeewaardig is
en de schipper voldoende zeevaardig. Deze verklaring maakt deel uit van deze verzekeringsaanvraag.

9. VERZEKERINGSVORM / DEKKING:
o

Uitsluitend Wettelijke Aansprakelijkheid

o

Uitsluitend CASCO:
o Basis
o Uitgebreid

o

Wettelijke Aansprakelijkheid en CASCO:
o Basis
o Uitgebreid

o

Ongevallen opvarenden

10. GEWENST EIGEN RISICO:
Standaard eigen risico:
500,00 €
Vrijwillig extra eigen risico: …….……… €
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11. NO-CLAIM OVERNAME / VERKLARING SCHADEVRIJE JAREN:
Heeft u eerder pleziervaartuigenverzekering gehad?
Ja / nee
Naam vorige maatschappij: …………………………………………
Polisnummer: …………………………………………………………
Hoeveel jaren heeft u schadevrij gevaren? ……………..
jaar
Originele no-claimverklaring bijgesloten: ja / nee
Indien niet, waarom niet: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Schadegegevens:
Totaal aantal schades in de laatste 5 jaar: …………………………
Schadedatum/data: …………………………………………………..
Omschrijving: …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………

12. CONTRACTGEGEVENS:
INGANGSDATUM:
Contractduur:
Premieverlenging:
Premiebetaling:

……………………………………….
1 jaar
Stilzwijgende verlenging telkens met één jaar
op jaarlijkse basis

13. BIJZONDERHEDEN:
Verzekeringsnemer:
Is de verzekeringsnemer de eigenaar van het vaartuig:
ja/nee
Indien de verzekeringsnemer niet de eigenaar is:
Naam en voornaam eigenaar: ……………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente: …………………………………………………………………………….
Welk belang heeft de aanvrager/verzekeringsnemer bij het vaartuig indien hij niet de eigenaar is?
Toelichten: ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Als de verzekering op naam van een bedrijf wordt afgesloten:
Welke persoon is de ‘vaste’ gebruiker van het vaartuig? ……………………………………...
Naam en voornaam: …………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente: …………………………………………………………….
Wat is zijn/haar relatie tot aanvrager/verzekeringsnemer:
……………………………………………………………………...
Schipper:
De schipper is de verzekeringsnemer? Ja /nee
Indien ja, bezit u een stuurbrevet? Ja/nee
Datum stuurbrevet: ………………….
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Indien nee,

Naam schipper: ……………………………………………………………………..
Adres schipper………………………………………………………………………
Datum stuurbrevet: ………………………..

Vaartuig:
Is er een gasinstallatie aan boord:
Kookgas aan boord:
Zo ja, zeevast opgesteld:

ja /nee
ja / nee
ja/nee

Materiaal leidingen gasinstallatie: …………………………………………………………
Diefstalbeveiliging:
U dient de nodige veiligheidmaatregelen te treffen zowel van jacht en/of zijn buitenboordmotor, bijboot met
buitenboordmotor en/of trailer. Uw vaartuig dient in een bewaakte jachthaven te liggen, de toegang tot het
vaartuig dient voldoende beveiligd te zijn, een buitenboordmotor dient te worden voorzien van een motorslot, een
trailer dient te worden voorzien van een goedgekeurde wielklem alsook van een goedgekeurd disselslot en dient
de inboedel in een afgesloten ruimte van het jacht te bevinden.
Elke diefstal dient onmiddellijk te worden aangegeven aan de politie en dienen sporen van inbraak steeds te
worden aangetoond. Er zal geen tussenkomst zijn wanneer jacht, bijboot en/of trailer onbeheerd werden achter
gelaten en/of zou blijken indien er onvoldoende of geen veiligheidsmaatregelen werden genomen.
Is het vaartuig voorzien met een gecertificeerd vaartuigvolgsysteem (track and trace system):
Merk / type:
……………………………..
Kenmerk:
……………………………..
Datum aankoop:
……………………………..
Datum installatie:
……………………………..
Ander diefstalsysteem:
Zo ja, welk:
Merk / type:
Kenmerk:
Datum aankoop:
Datum installatie:

ja / nee

ja/nee
……………………………...
………………………………
……………………………...
………………………………
………………………………

Is er een brandblusapparaat aan boord?
Ja / nee
N.B. Aanwezigheid is verplicht bij een vaartuig met ingebouwde benzinemotor
Voortstuwingsinstallatie vaartuig:
Materiaal leidingen:
………………………………
Wijze van afzuiging brandstofdampen: ……………………………………………..
Eerdere verzekering
Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten aanzien van een verzekering als thans aangevraagd ooit
geconfronteerd met:
een weigering
ja / nee
een opzegging door verzekeraar in de laatste 5 jaar
ja / nee
een acceptatie onder beperkende voorwaarden
ja / nee
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Wenst u een aparte rechtsbijstandsverzekering?
Wenst u een aparte ongevallenverzekering?

ja / nee
ja / nee

Strafrechtelijk verleden:
Bent u of is één van de andere belanghebbenden in de laatste 8 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, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in
geschrifte of poging(en) daartoe;
- wederrechtelijke benadeling van anderen zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en
afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid tegen het leven of poging(en) daartoe;
- overtreding van de wet wapens en munitie, de opiumwet, de wet economische delicten?
Ja / nee
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit 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 kan deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie
zenden. Indien de kandidaat-verzekeringnemer een bedrijf is, geldt deze vraag ook voor diegene die het bedrijf
vertegenwoordigen.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
NEDERLANDS RECHT:
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing
POLISVOORWAARDEN:
Beschikbaar op website: www.indumar.be Op eenvoudig verzoek kunnen wij u deze voorwaarden ook toesturen.
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ/RISICODRAGER:
De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van HDI-Gerling Verzekeringen NV, Westblaak 14,
3012 KL Rotterdam in Nederland, Handelsregister KvK Rotterdam 24167746.

WETTELIJKE MEDEDELINGSPLICHT:
1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde 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. Bij de beantwoording is
bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend
veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering
wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij
kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar
tevens het recht de verzekering op te zeggen.
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2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van 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 de slotvraag, ook voor:
- de leden van de maatschap;
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
- de statutair(e) directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) –
hun statutair(e) directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer].
3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de
verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet
te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het
aanvraagformulier.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 Nederlands BW gelden ten aanzien van de
mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
- een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
- de slotvraag dient volledig te worden beantwoord.
De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen
of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier
gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of
verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering
aangeboden risico van belang konden zijn.
5. Op het ogenblik dat de verzekeraar in kennis komt dat u opzettelijk onjuiste gegevens heeft meegedeeld of
opzettelijk gegevens heeft verzwegen, zullen de op dat ogenblik vervallen premies onverwijld aan de verzekeraar
toekomen.
KLACHTENINSTANTIES:
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het intern klachtenbureau van de verzekeraar:
HDI-Gerling Verzekeringen N.V., Afdeling Controlling/Klachtenbehandeling, Postbus 925, 3000 AX Rotterdam,
Nederland, Tel: +31 (0)10 – 4036 100.
Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot: Stichting
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag - Nederland. Voor welke
verzekeringnemers de mogelijkheid bestaat om bij het KiFiD een klacht in te dienen en welke klachten aanhangig
kunnen worden gemaakt, kunt u nalezen op www.kifid.nl., tel +31 70 3338999.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of
de uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
PERSOONSGEGEVENS:
De persoonsgegevens die zijn verstrekt in het kader van deze verzekering en de eventueel nader over te leggen
(persoons)gegevens zijn/worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacyreglement van toepassing. Aanmelding van de registratie bij de registratiekamer is
gedaan op 10-07-1990. Een afschift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij HDIGerling Verzekeringen N.V., Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam-Nederland. De laatste wijziging dateert van
17.10.1997.
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VERPLICHTING:
U bent verplicht een wijziging aan het vaartuig of van vaargebied, winterberging en/of ligplaats of
gevaarverhogende omstandigheden onmiddellijk schriftelijk aan ons te melden, waarna wij het recht hebben de
premie(korting) en/of de voorwaarden per wijzigingsdatum aan te passen.
BIJLAGEN:
Kopie vlaggenbrief
Kopie van stuurbrevet schipper
Inspectie- of taxatierapport (niet ouder dan 3 jaar)
Verklaring van zeewaardig- en vaardigheid
Factuur volgsysteem en/of anti-diefstalsysteem + installatiedocument
Recente foto van het vaartuig (kan van belang zijn voor de opsporing van het vaartuig i.g.v. diefstal)

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

SLOTVERKLARING:
Door ondertekening verklaart de aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en zonder enig
voorbehoud. Verklaart voorts een verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met HDI-Gerling
Verzekeringen NV en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde
verzekering en maakt dit aanvraagformulier deel uit van de verzekeringsovereenkomst.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door …………………………………………………..(naam)
………………………………………………….. (functie), die bevoegd is de kandidaat -verzekeringnemer in deze te
vertegenwoordigen.

Te
(plaats)

, op
(datum)

Handtekening (namens) verzekeringsnemer:
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