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Aanvraag/Wijziging  
Categorie Recreatieverzekeringen  
 
CARAVANVERZEKERING      Onderdeel van ledenpolis:  ja   nee   

Naam:  

Relatienummer: 

Ingangs-/ mutatiedatum:  

 

Betreft:  nieuwe verzekering  

   wijziging verzekering - polisnummer:  
   

 

 

 

DEKKING 
 

Gewenste dekking:   Plusdekking   Standaarddekking  

   5 jaar nieuwwaarderegeling 

   3 jaar nieuwwaarderegeling 

 

GEGEVENS CARAVAN 

 

Kenteken:  Meldcode/chassisnummer:   Datum 1
e
 afgifte kenteken:  

Merk en type:  

Soort kampeerverblijf:  toercaravan  vouwwagen  

   stacaravan   opzet-unit   anders, namelijk: 

Afmetingen: Lengte: m Breedte:   m Bouwjaar:  

Bouwaard en dakbedekking:        Datum aankoop kampeerverblijf:  

Oorspronkelijke catalogusprijs (incl. BTW): €      Aankoopprijs (incl. BTW):  € 

Te verzekeren toebehoren en de catalogus- of nieuwwaarde daarvan:   voortent    € 

       aanbouw(en)/antenne  € 

       inventaris (excl. bagage) € 

Is het kampeerverblijf zonder beschadiging(en)?  ja  

      nee, namelijk 

Is het kampeerverblijf voorzien van een SCM goedgekeurd disselslot/wielklem (n.v.t. bij stacaravan)?   ja  

            nee  

            
 

GEBRUIK CARAVAN                   

 

Waarvoor wordt het kampeerverblijf gewoonlijk gebruikt?  eigen recreatie  

        eigen recreatie en daarnaast verhuur aan particulieren 

       uitsluitend verhuur 

       permanente bewoning 

       anders:  

 

Heeft het kampeerverblijf een vaste standplaats?     nee  ja, in Nederland   ja, buiten Nederland 

Adres van kampeerverblijf:  

 

Is het kampeerverblijf meer dan 6 maanden aaneengesloten per jaar in het buitenland?  nee   ja, aantal maanden 

 

BETALINGSWIJZE (indien u deze verzekering anders wenst te betalen dan u heeft aangegeven op het Klanten Informatie Formulier) 

 

IBAN-nummer:  

Premiebetaling per:  jaar   halfjaar  kwartaal   maand 

Betaalwijze:  nota (voor internetbankieren)  door middel van machtiging* 

* Voor afschrijving van automatische incasso is uw toestemming d.mv. handtekening noodzakelijk: 
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