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                                                                                                   AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER ALGEMEEN PARTICULIEREN 

 

Tussenpersoonnummer:  _______________________________                                   aanvraag nieuwe verzekering 

Relatienummer:                _______________________________                                   nieuwe pakketverzekering 

Pakketnummer:                _______________________________                                   nieuwe verzekering(en) in bestaand pakket 

Polisnummer:                   _______________________________                                   wijziging bestaande (pakket)polis 

 

Volmachtgever:                Connect Assuradeuren B.V.  

 

Verzekeringnemer 

Naam en voorletter(s) _____________________________________________________   man   vrouw   rechtspersoon 

Straat en huisnummer ________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ________________________________________________________________________________ 

Indien rechtspersoon, 

Naam contactpersoon/eigenaar _____________________________________________________   man   vrouw   

Geboortedatum ___________________________    Nationaliteit  ___________________________ 

 

Beroep/soort bedrijf ____________________________________________________     loondienst     zelfstandig 

Telefoonnummer _________________________________________    

E-mail adres    _________________________________________ 

IBAN  [ ]  Bank   [ ] Postbank _________________________________________ 

Contractduur   1 jaar (standaard)  

Betaling per    jaar   kwartaal           maand 

Betalingswijze   automatisch (u verleent hierbij machtiging tot automatische afschrijving)  

                                                                   na ontvangst van een factuur 

 

Verzekering(en) andere maatschappijen 

Soort verzekering Maatschappij      Einddatum              Polisnummer Dekking               Verzekerd bedrag 

_______________________________   _________________   _____________     ________________     ____________    ______________ 

_______________________________   _________________   _____________     ________________     ____________    ______________ 

_______________________________   _________________   _____________     ________________     ____________    ______________ 

_______________________________   _________________   _____________     ________________     ____________    ______________ 

 

Algemene vragen  

 

Andere belanghebbende(n) 

Wij verzoeken u de vragen niet alleen namens uzelf maar ook namens andere belanghebbenden te beantwoorden. Hiermee bedoelen wij: 

- (Mede)eigenaar (van bijv. uw woning en/of motorrijtuig); 

- Kentekenhouder van het motorrijtuig; 

- Regelmatige bestuurder; 

- Gezinsleden; 

- Huisgenoten; 

- Uw partner of echtgenoot/echtgenote. 

 

1.  Geweigerd/opgezegd 
Heeft een verzekeraar in de afgelopen 8 jaar: 
- geweigerd een verzekeringsovereenkomst met u of met een andere belanghebbende te sluiten? 
- een verzekering opgezegd van u of van een andere belanghebbende? 

 nee 

 ja   
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, kunt u hier een toelichting geven? 
______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
2.  Strafrechtelijk verleden 

Bent u of is een andere belanghebbende in de afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor: 
- Diefstal, bedrog, valsheid in geschrifte of poging daartoe 
- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe 
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten 
- Verkeersmisdrijven die hebben geleid tot een gevangenisstraf of een onvoorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden of meer of een boete 
  hoger dan € 750 zoals rijden onder invloed, doorrijden na aanrijding, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur? 
Let op: Ook als u of een andere belanghebbende als verdachte een schikking heeft getroffen of bent vrijgesproken, of als de rechter u of 
een andere belanghebbende een maatregel heeft opgelegd, moet u deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. 

 nee    ja   
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, krijgt u van ons een aanvullend vragenformulier. 
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3.   Fraude/opzettelijke misleiding 
Bent u of is een andere belanghebbende in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van 
een financiële instelling? 

 nee    ja   
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, kunt u hier een toelichting geven? 
______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.  Schuldsanering/surseance van betaling 
Bent u of is een andere belanghebbende in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord 
gegaan met een surseance (uitstel) van betaling? 

 nee    ja   
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, kunt u hier een toelichting geven? 

__________________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
5.  Beslaglegging  

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op uw inkomsten of bezittingen of op die van een andere belanghebbende? 
 nee    ja   

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, kunt u hier een toelichting geven. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

6.    Schadeverleden 
       Hebt u of een andere belanghebbende de laatste 5 jaar schade gemeld op een schadeverzekering waarvoor de aangevraagde  

 verzekering(en) dekking bied(en ? 
  [] nee [] ja 
   Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, vermeld dan per schadegeval: 
 - Schadejaar of -datum 
 - Verzekering 
 - Verzekeraar 
 - Oorzaak schade 
 - Bij een verkeersschade of u daaraan schuldig was 
 - Schadebedrag 
      _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
     _______________________________________________________________________________________________________________ 
  
Vraag 7 hoeft u alleen te beantwoorden indien (ook) een motorrijtuigen- of pleziervaartuigenverzekering wordt aangevraagd: 
7.  Ontzegging rij-/vaarbevoegdheid 
     Is in de afgelopen 8 jaar de rij-/vaarbevoegdheid (voorwaardelijk) ontzegd aan de regelmatige bestuurder, of aan een van de 
     regelmatige bestuurders in het geval van meerdere verzekerde motorrijtuigen/vaartuigen? 
      nee    ja   
     Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, kunt u hier een toelichting geven?     
      _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________________________________________________ 
  
 

De vragen 8 t/m 14 hoeft u alleen te beantwoorden indien (ook) een rechtsbijstandverzekering wordt aangevraagd: 
Let op: met conflict bedoelen wij een belangentegenstelling tussen partijen. 
Het gaat hierbij dus niet alleen om juridische conflicten. 
 
8. Was u of een andere belanghebbende eerder voor rechtsbijstand verzekerd? 
     nee    ja   
   Zo ja, bij welke maatschappij en tot wanneer? _______________________________________________________________________ 
    Heeft u de laatste vijf jaar een beroep op deze polis gedaan? 
     nee    ja   
 
9. Bent u of een andere belanghebbende eerder betrokken geweest bij een verkeersongeval met letselschade? 
     nee    ja    
 
10. Was u of een andere belanghebbende gedurende de afgelopen 5 jaar betrokken bij een arbeids-, huur-, buren-, WAO/WIA conflict,  
      een conflict met de overheid of ander conflict? 
       nee    ja    
 
11. Verwacht u of een andere belanghebbende binnen nu en 6 maanden bij een dergelijk conflict betrokken te raken? 
      nee    ja  
   
12. Vinden er nu of binnen 12 maanden saneringen, fusies of reorganisaties plaats binnen het bedrijf waar u of een andere 
      belanghebbende werkt? 
       nee    ja    
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13. Verwacht u of een andere belanghebbende binnen nu en 6 maanden betrokken te raken bij een conflict over uw of zijn/haar  
      vermogen zoals bijvoorbeeld een effectentransactie? 
       nee    ja        
 
 
14. Zijn bij u of bij een andere belanghebbende andere feiten en/of omstandigheden bekend, die bij het beoordelen van het risico  
      van de verzekeraar van belang zouden kunnen zijn? 
       nee    ja    
 
     Toelichting indien u de vragen 9 t/m 14 met ja hebt beantwoord: 
     _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________________________________________________________ 
    
     _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Eindverklaring: 
Deze eindverklaring vormt één geheel met de uitgebrachte offerte en productaanvraag. 
U bent op de hoogte van en gaat akkoord met deze Eindverklaring. Tevens gaat u akkoord met de automatische incasso van de premie en 
het elektronisch verzenden van de polis als u daarvoor hebt gekozen. 

 ja    nee  
 
Uw toelichting: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tekeningsbevoegde 
De persoon die deze aanvraag ondertekent is bevoegd om ons rechtsgeldig te binden en bevoegd tegenover Connect Assuradeuren BV 
te handelen. 

Niet beantwoorde vragen 
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende 
uitgangspunten: 

- Een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord. 
- De slotvraag dient altijd volledig te worden beantwoord. 
 
Uw privacy - wat doen wij met uw gegevens? 
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vastgelegd in de administratie bij uw 
assurantietussenpersoon en bij Connect Assuradeuren B.V. (gevolmachtigd agent). De gegevens zijn nodig voor o.a. de totstandkoming 
van verzekeringsovereenkomsten, het beheer en de financiële afwikkeling daarvan, het behandelen van schades, fraudebestrijding en 
communicatie met verzekeraars. I.v.m. een verantwoord acceptatie- en schadebeleid kan Connect Assuradeuren B.V. uw gegevens 
raadplegen of laten opnemen bij de Stichting CIS in Den Haag. Dat is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen 
in Nederland. Het doel daarvan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacy statement van  
Connect Assuradeuren B.V. is te lezen op www.connect-assuradeuren.nl, het privacyreglement van de Stichting CIS op www.stichtingcis.nl. 
 
Mededelingsverplichting 
Verzekeringnemer is verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor zichzelf én voor iedere 
andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat hij zelf weet én wat die andere persoon weet. 
Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten 
en omstandigheden die u bekend worden nadat u dit formulier heeft ingezonden, maar voordat Connect Assuradeuren u heeft bericht 
over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u deze alsnog aan 
Connect Assuradeuren mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in dit formulier. 
Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit 
tot gevolg hebben dat het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn 
beantwoord om verzekeraar te misleiden, of indien verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en 
naar waarheid zouden zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te zeggen. Daarnaast kunnen wij dan 
aangifte doen bij de politie en/of uw gegevens opnemen in de interne en externe waarschuwingssystemen die door verzekeraars worden 
gebruikt. 
 
Heeft u een klacht? 
Bent u niet tevreden over uw verzekering of over onze dienstverlening? Bespreek dit dan met uw verzekeringsadviseur. 
Die zoekt met ons naar een passende oplossing. Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u een klacht bij ons indienen. 
Gebruik het klachtenformulier op www.connectassuradeuren.nl. 
Of stuur een brief naar 
- De directie van Connect Assuradeuren B.V., Postbus 4108, 1620 HC Hoorn 
- Of de directie van de betreffende volmachtgever(s) 
 
Bent u niet tevreden met de oplossing van uw klacht? 
Dan kunt u binnen 3 maanden terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag; 
Tel. 070-333 89 99 of via consumenten@kifid.nl. Indien u zich niet kunt verenigen met de uitspraak van KiFiD kunt u zich nog wenden 
tot een bevoegde rechter in Nederland. 
Klachten over verwerking persoonsgegevens kunt u voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien die door uw 
assurantietussenpersoon en/of Connect Assuradeuren B.V. niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost. 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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Welk Recht is van toepassing? 
Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Connect Assuradeuren BV is Nederlands recht van toepassing. 
Bedenktijd voor schadeverzekeringen 
Op de aanvraag van een schadeverzekering is een bedenktijd van toepassing. Dat betekent dat u, nadat u de polis heeft ontvangen, de 
verzekering ongedaan kunt laten maken. Hierbij geldt het volgende : 
- Uw bedenktijd is 14 kalenderdagen 
- Als u de verzekering ongedaan maakt (eenzijdig) dan is daarmee de verzekering ongeldig. 
Dit betekent dat wij eventuele schade die u lijdt gedurende de bedenktijd niet vergoeden. 
 
 
Uw handtekening en verklaring 
Ik verklaar: 

- dat de volledige tekst van alle acceptatievragen door de adviseur met mij besproken is; 
- dat mijn antwoorden juist en volledig zijn; 
- dat ik de polisvoorwaarden en clausules die horen bij deze verzekering heb ontvangen; 
- dat ik akkoord ga met de toepasselijkheid van de polisvoorwaarden en clausules die bij deze verzekering horen; 
- dat ik een verzekering wil sluiten volgens de dekking zoals omschreven in deze polisvoorwaarden en clausules; 
- dat ik de verzekeringskaart(en) heb ontvangen; 
- dat ik de afgesproken premie en kosten betaal als ik de polis ontvang die volgens deze aanvraag is opgemaakt; 
- dat Connect Assuradeuren BV informatie over mijn schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars of adviseurs; 
- dat ik de personen waarvan persoonsgegevens op dit aanvraagformulier staan, heb geïnformeerd dat deze gegevens door 
  Connect Assuradeuren BV worden verwerkt. 
 
 
Plaats en datum   ________________________________________________________________ 

Naam ondertekenaar  ________________________________________________________________ 

 

 

 

Handtekening ondertekenaar ________________________________________________ 

  


