Aanvraagformulier botenverzekering
1. Gegevens verzekeringnemer
Naam Scoutinggroep
Groepsnummer
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer / Mobiel
Bank- of gironummer van de vereniging
Inschrijving Kamer van Koophandel
2. Algemene gegevens
Gewenste ingangsdatum

:
:
:
:
:
:
:
:

:

3. Specificatie vaartuigen
Deze verzekering is bedoeld voor lelievletten, sloepen, zeilboten, kano’s en roeiboten, zeilplanken.
Premie voor andere boten b.v. motorboten of slepers dienen apart te worden aangevraagd. Hiervoor kan een
apart aanvraagformulier worden toegezonden.
Soort vaartuig

Merk

Type

Naam

nummer

bouwjaar

Verzekerd bedrag

Indien het vaartuig alleen WA (Wettelijke aansprakelijkheid) verzekerd dient te worden dan bij
verzekerd bedrag “WA” invullen
4. Specificatie buitenboordmotoren
Brandstof

Merk

Type

Vermogen

nummer

bouwjaar

Verzekerd bedrag

Indien het vaartuig alleen WA (Wettelijke aansprakelijkheid) verzekerd dient te worden dan bij
verzekerd bedrag “WA” invullen

5. Slotvragen
Heeft een verzekeringsmaatschappij u of een andere belanghebbende bij
deze verzekering(en) ooit verzekeringen geweigerd, opgezegd, of tegen
bijzondere voorwaarden geaccepteerd/ voortgezet?
Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) ooit
schade geleden ten gevolge van een gebeurtenis waartegen een of meer
van de aangevraagde verzekeringen dekking verleent? Zo ja, graag een
toelichting.
Zijn er feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van
u of andere belanghebbenden bij deze verzekering(en), die in de laatste
acht jaren zijn voorgevallen?

:

JA

NEE

:

JA

NEE

JA

NEE

6. Gegevens verzekeringnemer
Datum
Plaats
:

Handtekening

:

7. Machting automatisch incasso
Machtiging
Wat is uw IBAN-nummer : ________________________________
op naam van : ________________________________
Machtiging incasso
Alleen invullen als u gaat betalen door middel van automatische incasso.
Incasso door Aon Nederland C.V., Admiraliteitskade 62, 3063 ED ROTTERDAM, Nederland
Incassant ID: NL14MEE331428790000
Door ondertekening geeft u toestemming:
aan Aon om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven;
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Aon.
Voorafgaand aan de incasso informeren wij u over het incassobedrag en de incassodatum.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voor akkoord: _____________________________________
_____________________________________
(plaats en datum) (handtekening)

Formulier voldoende gefrankeerd verzenden naar:
Aon
Customer Care team 1
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T 088 810 81 71
Of mailen naar:
Ondernemingen.team1@aon.nl
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