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Aanvraag kampeerautoverzekering

Mercedes - Hanomag Kampeerclub

Gegevens

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Nationaliteit

IBAN:

Lidnummer Dubbellucht:

Relatie tot de verzekeringsnemer (indien van toepassing):

Verzekeringsnemer Regelmatige bestuurder (indien afwijkend) 

M/V M/V

Gegevens kampeerauto

Merk en type:   Bouwjaar:

Kenteken:   Meldcode:  

Huidige kilometerstand:   Ledig gewicht:  

Alarm aanwezig:  nee ja, SCM 2 ja, SCM 3 ja, anders namelijk:

Kilometers per jaar: max. 12.000 max. 20.000 onbeperkt aantal kilometers 

Brandstof:   Zelfbouw?     ja nee

  
Te verzekeren risico’s

 Wettelijke aansprakelijk (WAM) Aankoopwaarde  €   

 WA en beperkt casco (eigen risico is € 150,-)  Taxatiewaarde     €  graag taxatierapport (max. 3 jaar oud) bijvoegen

 WA en casco/ all risks (eigen risico is € 150,-) Taxatiewaarde     €  graag taxatierapport (max. 3 jaar oud) bijvoegen

Wenst u een inventarisverzekering?   nee  ja, voor welk bedrag €   

Wenst u een rechtsbijstandverzekering?   nee   ja   

Wenst u een ongevallen inzittendenverzekering?  nee  ja 

Wenst u een schadeverzekering inzittenden?  nee  ja  

    

  

  

Ingangsdatum

Gewenste ingangsdatum:



Slotvragen  Verzekeringsnemer Regelmatige bestuurder
Bezit u het voorgeschreven NL/ EU rijbewijs? En is deze geldig?    ja nee ja nee

Is het rijbewijs ooit ingetrokken?   ja nee ja nee

Staan er aantekeningen op het rijbewijs?   ja nee ja nee

Is er sprake van enig lichaamsgebrek of medicijn gebruik 
dat de rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden?   ja nee ja nee

Hoeveel aantoonbare schadevrije jaren heeft u?
Graag ontvangen wij een recente kopie polis die op naam staat van de 
verzekeringsnemer en waarop de schadevrije jaren zijn vermeld.

Heeft een verzekeraar ooit een motorrijtuigverzekering 
geweigerd, opgezegd of andere bijz.voorwaarden vastgesteld? ja nee ja nee

Heeft u de laatste 3 jaar schade gehad? Zo ja, welke data? ja nee ja nee
Hieronder vallen alleen schades die veroorzaakt zijn door uw schuld. Schades 
veroorzaakt door een tegenpartij zijn niet van toepassing.

Heeft u nog andere informatie die voor de beoordeling van de 
verzekeringsaanvraag bij de maatschappij van belang kan zijn? ja  nee ja nee

Bijzonderheden op een apart vel vermelden indien één van de vragen met ‘ja’ is beantwoord.

Vorige verzekering 

Bent u eerder verzekerd geweest? ja   nee

Graag ontvangen wij een kopie polis van uw lopende autoverzekering (+ eventueel kampeerautoverzekering) 
en een kopie van het geldige rijbewijs.

Jaarlijkse premiebetaling
 Automatische incasso    Factuur

De machtiging tot afschrijven van eerder vermeld IBAN wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

 Mededelingsplicht

De ondergetekende, mede gelet op de inhoud van art. 7:928 – 7:931 BW, verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Geen 

omstandigheden welke voor verzekeraars van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een opzegging van een verzekering in de laatste jaren of 

een strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens- of geweldmisdrijf of b.v. een (on)voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid of 

schades tijdens de laatste 8 jaar zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld. Hij/zij gaat akkoord met de voorwaarden, waaronder verzekeraars 

verzekeringen, als de door ondergetekende verlangende, afsluiten. 

Bedenktijd 

Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat verzekerde, nadat de polis en 

de polisvoorwaarden zijn ontvangen, de verzekering ongedaan kan maken. Hierbij geldt het volgende: 

-  de bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen; 

-  de bedenktijd gaat in op het moment dat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen; 

-  de verzekering moet een contracttermijn van ten minste één jaar hebben; 

-  wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht 

 te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan;

-  op contracten waarvan, met instemming van verzekerde, de (voorlopige) dekking ingaat 

 voordat de bedenktijd zou  zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend

VMD Koster verzekeringen heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premie-berekening. 

Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. 

Ondertekening

Datum:  

Plaats:

Handtekening verzekeringsnemer:
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