Hippisch Particulier
Pakket
Aanvraag/Wijzigingsformulier

Postbus 1448
5004 BK Tilburg
info@uwpaardverzekeren.nl
013 – 46 86 300

Alle in dit formulier genoemde jaarpremies en percentages/promillages zijn exclusief 21% assurantiebelasting

1. Aanvraag betreft:
 Nieuwe Verzekering (Evt conform offerte met) Nummer………………………………………..
 Wijziging polis

Nummer……………………………….……….
Gewenste ingangsdatum …………..……….…………………..

2. Gegevens aanvrager/verzekeringnemer
Naam en Voorletters…………………………………………………………………………………………………………………  Man

 Vrouw

Straat en Huisnummer……………….………………………………………………………………………………………………
Postcode en Woonplaats………………………………………………………………….........................................................
Telefoon………………………………….. E-mail………………………………………………………………………………….
Geboortedatum…………………………. Nationaliteit …………………………….
Iban rekeningnummer………………………………………………………………...

3. Te verzekeren rubrieken
A  Brand/Transport/Koliekoperatie Paard
E  Paardentrailer

B  Aansprakelijkheid incl. Paarden
F  Paardenrijtuig

C  Rechtsbijstand incl. Paarden
G  Paardenvrachtauto

D  Ongevallen
H  Uitrusting

3A Brand/Transport Paard
Maximaal te verzekeren waarde bedraagt € 25.000 tot 17 jaar en € 10.000 vanaf 17 jaar. De premie bedraagt 1% over de verzekerde waarde met een minimum van € 50,00 per paard.

Naam paard 1…………………………………………………………………………………………

 Hengst

 Ruin

 Merrie

Chipnummer………………………………………………………… Geboortedatum ……………………..… Ras/Stamboek………………….………
Afstamming……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Gebruik van het paard…………………………………………………………………………………………… Niveau (Sport)………….………………
Behaalde predicaten (Fokkerij)………………………………………………………………………… Te verzekeren waarde…………………………
Stallingadres (en indien van toepassing naam pensionstal)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Hoe wordt het paard meestal vervoerd

 Paardentrailer

 Vrachtauto

Wilt u de kosten van een koliekoperatie meeverzekeren?*

 Ja (vul ook onderstaande vragen in)

 Nee

* Premie € 75,00 per jaar. Vergoeding van een noodzakelijke operatie bedraagt maximaal € 5.000,00. Dekking is enkel mogelijk tot 17 jarige leeftijd van uw paard.
Bij het aankruisen van deze dekking geeft u ons toestemming om navraag te doen bij uw dierenarts inzake onderstaande vraag over bekendheid met koliekverschijnselen.

Heeft uw paard het laatste jaar koliekverschijnselen gehad

 Ja

 Nee

Wie is uw dierenarts/Welke kliniek……………………………………………………………………………………………………………………………
Naam paard 2…………………………………………………………………………………………

 Hengst

 Ruin

 Merrie

Chipnummer………………………………………………………… Geboortedatum ……………………..… Ras/Stamboek………………….………
Afstamming……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Gebruik van het paard…………………………………………………………………………………………… Niveau (Sport)………….………………
Behaalde predicaten (Fokkerij)………………………………………………………………………… Te verzekeren waarde…………………………
Stallingadres (en indien van toepassing naam pensionstal)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Hoe wordt het paard meestal vervoerd

 Paardentrailer

 Vrachtauto

Wilt u de kosten van een koliekoperatie meeverzekeren?*

 Ja (vul ook onderstaande vragen in)

 Nee

* Premie € 75,00 per jaar. Vergoeding van een noodzakelijke operatie bedraagt maximaal € 5.000,00. Dekking is enkel mogelijk tot 17 jarige leeftijd van uw paard.
Bij het aankruisen van deze dekking geeft u ons toestemming om navraag te doen bij uw dierenarts inzake onderstaande vraag over bekendheid met koliekverschijnselen.

Heeft uw paard het laatste jaar koliekverschijnselen gehad

 Ja

 Nee

Wie is uw dierenarts/Welke kliniek……………………………………………………………………………………………………………………………

Naam paard 3…………………………………………………………………………………………

 Hengst

 Ruin

 Merrie

Chipnummer………………………………………………………… Geboortedatum ……………………..… Ras/Stamboek………………….………
Afstamming……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Gebruik van het paard…………………………………………………………………………………………… Niveau (Sport)………….………………
Behaalde predicaten (Fokkerij)………………………………………………………………………… Te verzekeren waarde…………………………
Stallingadres (en indien van toepassing naam pensionstal)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Hoe wordt het paard meestal vervoerd

 Paardentrailer

 Vrachtauto

Wilt u de kosten van een koliekoperatie meeverzekeren?*

 Ja (vul ook onderstaande vragen in)

 Nee

* Premie € 75,00 per jaar. Vergoeding van een noodzakelijke operatie bedraagt maximaal € 5.000,00. Dekking is enkel mogelijk tot 17 jarige leeftijd van uw paard.
Bij het aankruisen van deze dekking geeft u ons toestemming om navraag te doen bij uw dierenarts inzake onderstaande vraag over bekendheid met koliekverschijnselen.

Heeft uw paard het laatste jaar koliekverschijnselen gehad

 Ja

 Nee

Wie is uw dierenarts/Welke kliniek……………………………………………………………………………………………………………………………
Naam paard 4…………………………………………………………………………………………

 Hengst

 Ruin

 Merrie

Chipnummer………………………………………………………… Geboortedatum ……………………..… Ras/Stamboek………………….………
Afstamming……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Gebruik van het paard…………………………………………………………………………………………… Niveau (Sport)………….………………
Behaalde predicaten (Fokkerij)………………………………………………………………………… Te verzekeren waarde…………………………
Stallingadres (en indien van toepassing naam pensionstal)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Hoe wordt het paard meestal vervoerd

 Paardentrailer

 Vrachtauto

Wilt u de kosten van een koliekoperatie meeverzekeren?*

 Ja (vul ook onderstaande vragen in)

 Nee

* Premie € 75,00 per jaar. Vergoeding van een noodzakelijke operatie bedraagt maximaal € 5.000,00. Dekking is enkel mogelijk tot 17 jarige leeftijd van uw paard.
Bij het aankruisen van deze dekking geeft u ons toestemming om navraag te doen bij uw dierenarts inzake onderstaande vraag over bekendheid met koliekverschijnselen.

Heeft uw paard het laatste jaar koliekverschijnselen gehad

 Ja

 Nee

Wie is uw dierenarts/Welke kliniek……………………………………………………………………………………………………………………………
Naam paard 5…………………………………………………………………………………………

 Hengst

 Ruin

 Merrie

Chipnummer………………………………………………………… Geboortedatum ……………………..… Ras/Stamboek………………….………
Afstamming……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Gebruik van het paard…………………………………………………………………………………………… Niveau (Sport)………….………………
Behaalde predicaten (Fokkerij)………………………………………………………………………… Te verzekeren waarde…………………………
Stallingadres (en indien van toepassing naam pensionstal)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Hoe wordt het paard meestal vervoerd

 Paardentrailer

 Vrachtauto

Wilt u de kosten van een koliekoperatie meeverzekeren?*

 Ja (vul ook onderstaande vragen in)

 Nee

* Premie € 75,00 per jaar. Vergoeding van een noodzakelijke operatie bedraagt maximaal € 5.000,00. Dekking is enkel mogelijk tot 17 jarige leeftijd van uw paard.
Bij het aankruisen van deze dekking geeft u ons toestemming om navraag te doen bij uw dierenarts inzake onderstaande vraag over bekendheid met koliekverschijnselen.

Heeft uw paard het laatste jaar koliekverschijnselen gehad

 Ja

 Nee

Wie is uw dierenarts/Welke kliniek……………………………………………………………………………………………………………………………
Naam paard 6…………………………………………………………………………………………

 Hengst

 Ruin

 Merrie

Chipnummer………………………………………………………… Geboortedatum ……………………..… Ras/Stamboek………………….………
Afstamming……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Gebruik van het paard…………………………………………………………………………………………… Niveau (Sport)………….………………
Behaalde predicaten (Fokkerij)………………………………………………………………………… Te verzekeren waarde…………………………
Stallingadres (en indien van toepassing naam pensionstal)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Hoe wordt het paard meestal vervoerd

 Paardentrailer

 Vrachtauto

Wilt u de kosten van een koliekoperatie meeverzekeren?*

 Ja (vul ook onderstaande vragen in)

 Nee

* Premie € 75,00 per jaar. Vergoeding van een noodzakelijke operatie bedraagt maximaal € 5.000,00. Dekking is enkel mogelijk tot 17 jarige leeftijd van uw paard.
Bij het aankruisen van deze dekking geeft u ons toestemming om navraag te doen bij uw dierenarts inzake onderstaande vraag over bekendheid met koliekverschijnselen.

Heeft uw paard het laatste jaar koliekverschijnselen gehad

 Ja

 Nee

Wie is uw dierenarts/Welke kliniek……………………………………………………………………………………………………………………………

3B Aansprakelijkheid
In deze particuliere aansprakelijkheidsdekking is ook het bezit van paarden meeverzekerd en tevens het beoefenen van sport met paarden
in tegenstelling tot de meeste verzekeringen waarbij dit is uitgesloten of wordt beperkt.

Samenstelling Huishouden

 Alleenstaande (€ 34,08 per jaar)
 Gezin zonder kinderen (€ 56,88 per jaar)

 Alleenstaande met kinderen (€ 61,20 per jaar)
 Gezin met kinderen (€ 76,08 per jaar)

Verzekerd bedrag

 € 1.250.000,00

 € 2.500.000,00 (+17,5% premie)

Meeverzekeren Verhaalsrechtsbijstand

 Ja (Premie € 5,64 per jaar)

 Nee

Met de dekking Verhaalsbijstand kunt u een schade verhalen op derden die u is toegebracht door een onrechtmatige daad.
Als u kiest voor de Rechtsbijstandsverzekering onder rubriek 3C heeft u de dekking Verhaalsbijstand niet nodig.

3C Rechtsbijstand
De dekking is gebaseerd op de rubrieken Verkeer, Wonen en Personen/Familie/Erfrecht waarmee alle geschillen rondom uw paard maar ook nog diverse andere geschillen zijn gedekt.
Meer opties zijn mogelijk. Daarover kunt u contact met ons opnemen.
Uw franchise bedraagt € 175,00. Dat houdt in dat een zaak in behandeling genomen als het minimaal gaat om het bedrag van de franchise.

Samenstelling Huishouden

 Alleenstaande (€ 131,52 per jaar)
 Gezin zonder kinderen (€ 146,28 per jaar)

 Alleenstaande met kinderen (€ 146,28 per jaar)
 Gezin met kinderen (€ 146,28 per jaar)

Wilt u geïnformeerd worden over de nog andere te sluiten Rechtsbijstand rubrieken?

 Ja

 Nee

3D Ongevallen
Deze dekking geldt 24 uur per dag, wereldwijd, maar ook bij ongevallen die niets met uw paard te maken hebben.
Bij overlijden en blijvende invaliditeit bij volwassenen van 70 jaar of ouder wordt de uitkering gehalveerd .

Samenstelling Huishouden

 Alleenstaande (€ 42,00 per jaar)
 Gezin zonder kinderen (€ 84,00 per jaar)

 Alleenstaande met kinderen (€ 105,00 per jaar)
 Gezin met kinderen (€ 126,00 per jaar)

 Dekking Basis;
Overlijden 10.000 / Blijvende invaliditeit

50.000 /Geneeskundige kosten 1.000 / Daggeld Ziekenhuisopname 20,00 / Daggeld Thuiszorg 50,00

 Dekking Plus;

(+43% premie t.o.v. Basis)
Overlijden 20.000 / Blijvende invaliditeit 100.000 /Geneeskundige kosten 2.000 / Daggeld Ziekenhuisopname 30,00 / Daggeld Thuiszorg 70,00

 Ja (+ 30% Premie)

Meeverzekeren verhoogde invaliditeitsuitkering tot max. 350%

 Nee

3E Paardentrailer
Uw paardentrailer dient mb.t. de diefstaldekking voorzien te zijn van een SCM goedgekeurd disselslot of wielklem.
Uw eigen risico bij schade bedraagt € 50,00. Zakelijk gebruik en/of verhuur is niet verzekerd..
Het dekkingsgebied is standaard Benelux en Duitsland. Voor dekking in andere landen, neem aub contact met ons op.

 Dekking Casco 1,3% van de verzekerde nieuwwaarde
Merk…………………………………….………… Type……………………… Capaciteit  1 paard
Kenteken……………………………………… Meldcode**………………

 1,5 paard  2 paarden  > 2 paarden

Bouwjaar……………………… Nieuwwaarde € …………………………

** Hier vult u de laatste 4 cijfers/letters in van het chassisnummer

3F Paardenrijtuig
Uw menwagen, rijtuig of koets, dient mb.t. de diefstaldekking op afgesloten terrein of in een afgesloten gebouw te verblijven.
Bij Vervoer geldt dat het object in een afgesloten ruimte vervoerd moet worden of middels een SCM goedgekeurd slot vastgeketend dient te zijn aan het vervoermiddel.
Uw eigen risico bij schade bedraagt € 100,00. Het dekkingsgebied is standaard Benelux en Duitsland. Voor dekking in andere landen, neem aub contact met ons op.

 Dekking Casco 2% van de verzekerde nieuwwaarde
Merk…………………………………….………… Type……………………… Soort…………………………………………………………………………..
Serienummer…………………………………. Bouwjaar………………... Gebruik………………………………………………………………………..
Nieuwwaarde € ……………………………….

3G Paardenvrachtauto
De verzekering is gebaseerd op particulier gebruik van de auto. Voor zakelijk gebruik en verhuur kunt u de premies bij ons opvragen.
De genoemde WA jaarpremie is inclusief 40% No Claim korting die u ontvangt als instaptrede.
Bij aanwezige schadevrije jaren in roydata van een eerdere verzekerde vrachtauto ontvangt u een hogere instapkorting welke kan oplopen tot 80%.
U ontvangt over de premie van de Casco dekkingen dezelfde 40% No Claim korting als over de WA premie bij instap, welke ook kan oplopen tot 80%.

 WA

Treingewicht

 tm 4.000 kg; € 315,00
 tm 12.000 kg; € 450,00

 tm 7.000 kg; € 360,00
 > 12.000 kg; € 525,00

 Beperkt Casco

Premie 2,25% van de dagwaarde met een minimum van € 200,00. Eigen risico € 150,00.

 Volledig Casco

Premie 2,25% van de nieuwwaarde. Eigen risico € 150,00 voor auto’s tot € 150.000

 Schade Inzittenden

€ 45,00

 Rechtsbijstand voor motorvoertuigen

€ 45,00

Merk………………………………………….………………………………………. Type………………………………………………………………………..
Kenteken………………………………………………………………….. Meldcode**………………………… Bouwjaar………….……………………
** Hier vult u de laatste 4 cijfers in van het chassisnummer

Aantal kilometers per jaar wat u maximaal rijdt

 t/m 12.000 per jaar

 Meer dan 12.000 per jaar (Toeslag 10%)

Huidige kilometerstand ………………………………………………….. Aanwezige schadevrije Jaren in Roydata…………………………………...
Waarde voor Beperkt Casco dekking; Dagwaarde + Getroffen extra voorzieningen

= ………………………………………………………………………

Waarde voor Volledig Casco dekking; Nieuwwaarde + Getroffen extra voorzieningen =………………………………………………………………….……
SCM Beveiligingsklasse van de auto..…………………………………………………………………………………………………………..……………..
Staat het kenteken op uw naam  Ja  Nee, op naam van;……………………………………………………… Geboortedatum…………………….
Adres………………………………………………………………………………………….………………
Postcode/Woonplaats…………………………………………………………………….…………………
Relatie tot verzekeringnemer………………………………………………………………………………
Bent u de hoofdbestuurder

 Ja  Nee, dat is;……………………………………………………..………… Geboortedatum…………………….
Adres………………………………………………………………………………………….………………
Postcode/Woonplaats………………………………………………………………………………………
Relatie tot verzekeringnemer………………………………………………………………………………

Is (iedere) bestuurder in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs om het betreffende object te mogen besturen  Ja  Nee
Werd van (een van) de bestuurder(s) het rijbewijs ooit ingetrokken

 Nee  Ja, Datum;……………………Reden;………………………………..

Staan er bij (een van) de bestuurder(s) aantekeningen op het rijbewijs  Nee  Ja, inzake;…………………………………………….………………….
Is (iedere) bestuurder in goede gezondheid en zonder gebreken

 Ja  Nee, namelijk…………………………………………………………..

3H Uitrusting/Harnachement
Uw uitrusting/harnachement dient in een deugdelijk afgesloten trailercompartiment of auto of zadelkast/ruimte te zijn opgeborgen.
Diefstaldekking geldt enkel bij aantoonbare sporen van braak aan het compartiment, de auto of de ruimte.
U verzekert de nieuwwaarde van de objecten. Er is een eigen risico van € 50,00 van toepasssing. Bij schade dient u wel in het bezit te zijn van een aankoopbewijs.

 Uitrusting 2,5% van de nieuwwaarde tot en met

 € 2.500,00
 € 10.000,00
 € 25.000,00

 € 5.000,00
 € 15.000,00

 € 7.500,00
 € 20.000,00

Risicoadres (en indien van toepassing naam van de pensionstal) waar uw uitrusting grotendeels van de tijd is opgeslagen wanneer u het niet gebruikt.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

4. Omschrijving wijziging van uw lopende polis/wijziging of toelichting van de offerte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

5. Slotvragen
U bent verplicht om de vragen juist en volledig te beantwoorden. De Zeeuwse gebruikt de gegevens die u geeft om te beslissen:
•

of zij de verzekering kunnen afsluiten

•

onder welke voorwaarden zij de verzekering kunnen afsluiten

Denkt u dat het antwoord op een vraag al bij De Zeeuwse bekend is? Dan bent u toch verplicht om deze vraag te beantwoorden.

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u
of andere personen werd of werden verdacht van het plegen van een strafbaar feit? (waar ook overtredingen onder vallen).  Nee
 Ja
Zo ja geef dan in een bijlage aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd.
U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.

Heeft een maatschappij u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of daaraan een
verhoogde premie en/of bijzondere voorwaarden gesteld?
 Nee
 Ja nl.
Datum………………………. Maatschappij…………………… Soort Verzekering……………………. Polisnummer…………………………………
Reden…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum………………………. Maatschappij…………………… Soort Verzekering……………………. Polisnummer…………………………………
Reden…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum………………………. Maatschappij…………………… Soort Verzekering……………………. Polisnummer…………………………………
Reden…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Loopt/Lopen er momenteel bij een andere maatschappij (een) soortgelijke verzekering(en)?

 Nee

 Ja nl.

Maatschappij…………………… Soort Verzekering……………………. Polisnummer…………………………………Tot datum …………………….
Maatschappij…………………… Soort Verzekering……………………. Polisnummer…………………………………Tot datum …………………….
Maatschappij…………………… Soort Verzekering……………………. Polisnummer…………………………………Tot datum …………………….
Heeft u of een andere belanghebbende ooit eerder schade geleden ten gevolge van gebeurtenissen als gedekt bij de thans aangevraagde
of soortgelijke Verzekering(en)?
 Nee
 Ja, nl.
Maatschappij…………………… Soort Verzekering…………….…. Polisnummer…………………Datum …………… Schadebedrag………………
Maatschappij…………………… Soort Verzekering…………….…. Polisnummer…………………Datum …………… Schadebedrag………………
Maatschappij…………………… Soort Verzekering…………….…. Polisnummer…………………Datum …………… Schadebedrag………………

Beschikt u of een andere belanghebbende nog over informatie, die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag door de maatschappij van
belang zou kunnen zijn en die niet bij de beantwoording van de voorgaande vragen is verstrekt?
 Nee
 Ja nl.
Van belang zijn alle tegenwoordige en toekomstige feiten en omstandigheden, waarvan het de aanvrager of belanghebbende(n) duidelijk is of behoort te zijn, dat deze bij d e beoordeling van
de verzekeringsaanvraag door de maatschappij meegewogen dienen te worden.

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

6. Premiebetaling
Betaling
Per

 jaar

 halfjaar

 kwartaal

Aan

De Zeeuwse Verzekeringen, Postbus 50, 4330 AB Middelburg

Via

 acceptgiro

 maand

(automatische incasso verplicht)

 automatische incasso***

Iban Rekeningnummer …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
T.n.v. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Met het afgeven van een automatische incassomachtiging vindt er premiebetaling plaats aan:
De Zeeuwse Verzekeringen
Postbus 50, 4330 AB Middelburg
Incassant-ID: NL46ZZZ290124040001
*** Machtiging voor automatische incasso.
U geeft De Zeeuwse Verzekeringen toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank.
En
U geeft uw bank toestemming om doorlopend het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven.
U ontvangt minimaal vijf dagen van tevoren een bericht over de eerste keer dat er wordt geïncasseerd.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u het bedrag laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

……………………………………………………………………

Handtekening premiebetaler

7. Indienen van de aanvraag
U verklaart dat:
- u de verzekering(en) bij ons wilt afsluiten;
- u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord; óók de eventuele vragen over maatregelen en voorzieningen die vereist zijn om
schade te voorkomen;
- u akkoord gaat met de voorwaarden en de genoemde premie van de verzekering(en).
Let op: gaat uw verzekering pas later in? Dan kan het zijn dat er na het moment van aanvragen aanpassingen zijn geweest in de voorwaarden
en/of de premie. Voor u gelden dan die aangepaste voorwaarden en premie. Als u hiermee dan niet akkoord bent, kunt u uw aanvr aag annuleren.
Looptijd en toepasselijk recht
De looptijd van de verzekering(en) is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering(en) dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Op de
verzekering(en) is Nederlands recht van toepassing.
Bedenktermijn
Als u zich bedenkt, kunt u de verzekering(en) binnen 14 dagen na het aanvragen nog opzeggen. U doet dit schriftelijk of via een mail aan ons. U
kunt een verzekering niet opzeggen als u binnen deze bedenktermijn een beroep doet op die verzekering.
Vastlegging en raadpleging Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens en/of de gegevens van iemand anders die belang
heeft bij de verzekering raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekerings maatschappijen
(Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor
verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie http://www.stic htingcis.nl.
Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.
Belangrijk!
De plicht om informatie te verstrekken omvat alles wat voor ons van belang kan zijn voor de beoordeling van:
- de aangevraagde verzekering;
- u als aanvrager;
- een andere belanghebbende/verzekerde*.
Als dat uw voorkeur heeft, kunt u deze informatie vertrouwelijk aan de directie van De Zeeuwse zenden.
Als na het afsluiten van een verzekering blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe l eiden dat het recht op
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Heeft u gehandeld met de bedoeling om ons te misleiden? Of zouden wij de verzekerin g niet
geaccepteerd hebben als wij de werkelijke stand van zaken zouden hebben geweten? Dan hebben wij ook het recht om de verzeker ing op te
zeggen.
Onder een strafrechtelijk verleden vallen niet alleen strafrechtelijke veroordelingen maar alle feiten en omstandigheden in v erband met het
verdacht worden van het plegen van strafbare feiten (misdrijven en overtredingen), zoals aanhouding, veroordeling, (voorlopige) hechtenis,
(voorkoming van) strafrechtelijke vervolging, sepot, ontzegging van de rijbevoegdheid e.d.
* iemand anders die belang heeft bij de verzekering: bijvoorbeeld uw echtgenoot of partner, uw huisgenoten of de regelmat ige bestuurder(s) van uw auto.

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voor leggen aan de
directie De Zeeuwse, Postbus 50, 4330 AB Middelburg. Wanneer het oordeel van de directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot
de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (Postbus 93560, 2509 AN Den Haag). De Zeeuwse Verzekeringen is als schadeverzekeraar
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Zeeuwse is een aanbieder van verzekeringen en andere financiële producten. De
Zeeuwse is gevestigd te Middelburg, Postbus 50, 4330 AB. Medewerkers van De Zeeuwse adviseren u niet zelf over onze verzekeri ngen en
financiële producten. De Zeeuwse werkt samen met assurantiekantoren en andere professionele adviseurs.
Datum…………………….

Woonplaats………………………………

………………………………………………………
Handtekening verzekeringnemer/verzekerde
Bij minderjarigheid handtekening ouder/voogd

Adviseur
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