Aanvraagformulier
annulerings-/reisverzekering
watersportvakantie

BELANGRIJKE INFORMATIE!
Wij adviseren u onderstaande informatie te lezen alvorens u het aanvraagformulier invult.
Waarom eerst deze uitvoerige informatie?
Met dit formulier vraagt u één of meerdere verzekeringen aan. Het aangaan van een dergelijke overeenkomst heeft voor u en voor
de verzekeraar bindende juridische consequenties. Onder het huidige verzekeringsrecht geniet u als ‘verzekeringsconsument’ een
verregaande bescherming. Deze wetgeving verplicht partijen echter wel om elkaar over en weer zoveel mogelijk informatie te
verstrekken. Daarom is dit aanvraagformulier helaas nogal uitvoerig en formeel. Op basis van de door u op dit formulier verstrekte
gegevens maakt verzekeraar - na definitieve acceptatie - de polis op.
Mededelingsplicht
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(en)
bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap
bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden bij deze verzekering(en). Vragen waarvan u het antwoord al bij de
verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat 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 gestelde vragen in dit aanvraagformulier.
Indien u niet of 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 hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Persoonsgegevens
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden door verzekeraar
verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren
van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. Tevens kunnen de
persoonsgegevens worden gebruikt voor het voeren van marketingactiviteiten, voor statistische analyses en voor het kunnen
voldoen aan wettelijke verplichtingen Op deze verwerking van persoonsgegevens is de ”Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode en/of een publieksfolder kunt u
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL DEN HAAG, www.verzekeraars.nl.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar de gegevens van (kandidaat-)verzekerde(n) raadplegen bij de
Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting
CIS is van toepassing, zie www.stichtingcis.nl.
Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst kunt u
voorleggen aan de klachtencoördinator van Kuiper Verzekeringen. Wanneer het oordeel voor u niet bevredigend is, dan kunt u zich
- voor zover u een consument bent in de zin van hun reglementen - wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, www.kifid.nl.
Ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen volledig heeft ingevuld en naar waarheid heeft beantwoord,
alsmede dat u de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. U verklaart er tevens mee akkoord te zijn met de op de verzekering
van toepassing zijnde voorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen en clausules. De voorwaarden worden in ieder geval bij
polissen meegezonden. Ze liggen op het kantoor van de verzekeraar ter inzage en zijn te downloaden op
www.kuiperverzekeringen.nl. Bij de beoordeling van het aanvraagformulier kan verzekeraar besluiten aanvullende bepalingen en/of
clausules van kracht te laten zijn of worden. Indien die aanvullende bepalingen en/of clausules een verslechtering voor u
betekenen, dan wordt er eerst overleg met u gepleegd.

Deze pagina niet retourneren! S.v.p. bij uw verzekeringspapieren bewaren.

AANVRAAGFORMULIER ANNULERINGS-/REISVERZEKERING WATERSPORTVAKANTIE
1. Verzekerden
1

geb.datum : …………………..……  man  vrouw

naam en voorletters

: ………………………………………………………

adres

: …..…………………………………………………………………………………………………………..……….……….

postcode en woonplaats

: …..…………………………………………………………………………………………………………..……….……….

nationaliteit

: …………………………………………….………..

bank-/gironummer

: ………………………………………….…………..

telefoon

: thuis
mobiel

: …………………..…….……………

werk

: ………..…………………...………………….…

: ………………………………………

fax

: ………..…………………..………………….….

e-mail

: …..…………………………………………………………………………………………………………..……….……….

beroep/bedrijf

: …..…………………………………………………………………………………………………………..……….……….

2

naam en voorletters

: ………………………………………….……………

geb.datum: …………………..……  man  vrouw

3

naam en voorletters

: ………………………………………….……………

geb.datum: …………………..……  man  vrouw

4

naam en voorletters

: ………………………………………….……………

geb.datum: …………………..……  man  vrouw

5

naam en voorletters

: ………………………………………….……………

geb.datum: …………………..……  man  vrouw

6

naam en voorletters

: ………………………………………….……………

geb.datum: …………………..……  man  vrouw

7

naam en voorletters

: ………………………………………….……………

geb.datum: …………………..……  man  vrouw

8

naam en voorletters

: ………………………………………….……………

geb.datum: …………………..……  man  vrouw

2. Reisgegevens
geboekt bij (naam bedrijf/bureau)

: ……………………………………………………………………………………………..………………………..

datum boeking of huurovereenkomst : ………….…….……………..…
begindatum reis of huurperiode

: ………………..……………..…

einddatum reis of huurperiode : ……………….……………..…

aantal reis-/huurdagen

: ………………..……………..…

totale reis- of huursom

: € …………………..….……….

3. Premiebetaling
 door middel van automatische incasso. Ondergetekende verleent eenmalig machtiging aan Kuiper Verzekeringen BV om de
verschuldigde premie (incl. kosten en eventuele assurantiebelasting) van zijn/haar bij vraag 1 ingevulde bank- of gironummer af te schrijven.

4. Annuleringsverzekering

 ja  nee

 gewenste dekking
 annulering
 garantie-annulering

 gewenste uitbreidingen
 storm en mist
 borg
 gevolgschade

5. Reisverzekering

 ja  nee

 gewenste dekking (kinderen jonger dan 5 jaar zijn gratis

meeverzekerd volgens dezelfde dekking als de 1e verzekerde)

 verzekeringsgebied:  Nederland  Europa  wereld
OMSCHRIJVING

VOOR VERZEKERDE(N) BIJ NR.

 basisdekking

12345678

 Topdekking

12345678

 gewenste uitbreidingen
 geneeskundige kosten*

12345678

naam en voorletters :

 ongevallen

12345678

…………………………………………………….…………..

 rechtsbijstand

12345678

geboortedatum:

 geld
 per polis
 per persoon

12345678

 waarnemer

…………………………………………………….…………..

 faillissement verhuurder
 groepsannulering, aantal personen: ……..………….

 hulp & huur vervoermiddel per polis
 extra sportuitrusting

12345678

* Alleen mogelijk als bij een Nederlandse verzekeraar een zorgverzekering van kracht
is. Indien gebied Nederland wordt gekozen, is deze dekking altijd inbegrepen.

6. Charter-annulering/reis

 ja  nee

 annulerings- en reisverzekering (reisverzekering bestaat uit basisdekking, geneeskundige kosten en ongevallen)


gewenste uitbreidingen
 groepsannulering, aantal personen: ……………………….
 risicopersonen (maximaal 3)
1. naam en voorletters : ………………………….………….…….……..……….………

geb.datum: …..……………………..……

2. naam en voorletters : ………………………….………………..……..……….………

geb.datum: ………..…..…………………

3. naam en voorletters : ………………………….…………..…………..……….………

geb.datum: ………..……..………………

 storm en mist
 faillissement charterbedrijf


catering
a. Wilt u de kosten voor ”catering” meeverzekeren?

 nee  ja

b. Zo ja, is de bij vraag 2 opgegeven ”totale reis- of huursom” inclusief de kosten voor ”catering”?

 nee  ja

Indien dit niet geval is, vul dan hier het extra te verzekeren bedrag voor ”catering” in

€ …………..............

7. Overige mededelingen


Heeft u al eens schade geleden met betrekking tot de aangevraagde dekkingen?

 Nee
 Ja, toelichting (wanneer, oorzaak en omvang van de schade):
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Is aan de te verzekeren personen ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

 Nee
 Ja, toelichting (wanneer, soort verzekering, om welke reden en door welke maatschappij):
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een
strafrechtelijke veroordeling in de afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze
verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot
of transactie) vallen hieronder.

 Nee
 Ja, toelichting:
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Ondertekening
Lees voor de ondertekening de “belangrijke informatie” (waaronder “mededelingsplicht”) aan het begin van dit formulier. Door
ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij/zij de verzekering wil sluiten
tegen de hem/haar bekend zijnde voorwaarden en dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door (naam): ………………………………..……………………………………........

Plaats: ……….………………………..…………..… datum: ………..……………… handtekening:

..…………..……..…………………………

DEKKINGSOVERZICHT en PREMIES


ANNULERINGSVERZEKERING
DEKKINGSOVERZICHT Annuleringsverzekering
(zie voorwaarden voor de volledige dekking)



PREMIE Annuleringsverzekering
(te berekenen over de reis- of huursom)

Omschrijving

Annulering

Garantie-annulering

Omschrijving

Premie

Vergoeding van annuleringskosten
Vergoeding van niet gebruikte reisdagen
- vertreksvertraging, langer dan 8 uur
- ziekenhuisopname (min. 1 overnachting)
- voortijdige terugkeer

kostprijs

kostprijs

- Annulering
- Garantie-annulering

4,0%
4,5%

reissom per dag max. 3 dagen
reissom per dag
reissom per dag

reissom per dag max. 3 dagen
reissom per dag
100% reissom

Uitbreidingen
- Storm & mist
- Borg
- Gevolgschade
- Groep
- Faillissement verhuurder
- Waarnemer

1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
2,0%
1,0%

REISVERZEKERING
DEKKINGSOVERZICHT Reisverzekering
(zie voorwaarden voor de volledige dekking)

PREMIE Reisverzekering - premie per persoon per dag
(kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd)
Verzekeringsgebied
Omschrijving
Nederland
Europa
Wereld

BASISDEKKING
Omschrijving

Standaard

Personenhulpverlening
Telecommunicatiekosten
Buitengewone kosten
Bagage, totaal
- beeld-, geluids- en computerapparatuur max.
Schade logiesverblijven

kostprijs
€
100,kostprijs
€ 3.000,€ 1.500,€
300,-

Topdekking

€

150,-

€
€
€

5.000,2.500,500,-

UITBREIDINGEN
Omschrijving
Geneeskundige kosten
- geneeskundige kosten buiten Nederland
- geneeskundige kosten binnen Nederland
- tandheelkundige kosten
- geneeskundige kosten voor dieren
Ongevallen
- bij overlijden
- bij algehele blijvende invaliditeit
(Winter)sport
Rechtsbijstand
- binnen Europa
- buiten Europa, per gebeurtenis
Geld, per persoon of per polis
Hulp & huur vervoermiddel
- hulp
- huur, per object per dag
- extra verblijfkosten, per dag
- repatriëring
Extra sportuitrusting, boven het verzekerd
bedrag voor de rubriek Bagage

Standaard

Topdekking

kostprijs
€ 1.000,€
350,-

€

€ 12.500,€ 50.000,zie voorwaarden
kostprijs
€ 5.000,€
500,kostprijs
€
100,€
50,kostprijs
€

2.500,-

Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld

300,-

Basisdekking
- exclusief geneeskundige kosten
- inclusief geneeskundige kosten
Uitbreidingen
Ongevallen
(Winter)sport
Rechtsbijstand
Geld
Hulp & huur vervoermiddel
Extra sportuitrusting
Topdekking

niet mogelijk
€ 0,45

€ 1,15
€ 1,45

€ 1,95
€ 2,35

€ 0,15
€ 1,00
€ 0,15
€ 0,50 per polis of per persoon
€ 14,50 per polis
€ 0,50
€ 0,50



CHARTER-ANNULERINGS-/REISVERZEKERING
DEKKINGSOVERZICHT Charter-annulerings-/reisverzekering
(zie voorwaarden voor de volledige dekking)

PREMIE Charter-annulerings-/reisverzekering
(te berekenen over de reis- of huursom)

ANNULERINGSVERZEKERING

Omschrijving

Premie

Omschrijving

Annulering

- Charterannulering en reisverzekering

3,5%

Vergoeding van annuleringskosten
Vergoeding van niet gebruikte reisdagen
- vertreksvertraging, langer dan 8 uur
- ziekenhuisopname (min. 1 overnachting)
- voortijdige terugkeer

kostprijs

Uitbreidingen
- Groepsannulering
 groep t/m 50 personen
 groep 51 t/m 100 personen
- Risicopersonen (max. 3)
- Storm en mist
- Faillissement charterbedrijf

2,5%
5,0%
2,0%
1,0%
2,0%

reissom per dag max. 3 dagen
reissom per dag
reissom per dag

REISVERZEKERING
BASISDEKKING
Omschrijving

Standaard

Personenhulpverlening
Telecommunicatiekosten
Buitengewone kosten
Bagage, totaal
- beeld-, geluids- en computerapparatuur max.
Schade logiesverblijven

kostprijs
€
100,kostprijs
€ 3.000,€ 1.500,€
300,-

UITBREIDINGEN
Omschrijving
Geneeskundige kosten
- geneeskundige kosten buiten Nederland
- geneeskundige kosten binnen Nederland
- tandheelkundige kosten
Ongevallen
- bij overlijden
- bij algehele blijvende invaliditeit

Standaard

kostprijs
€ 1.000,€
350,€ 12.500,€ 50.000,-

Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld

