
Agentennummer  Naam verzekeringsadviseur  
M nieuwe verzekering Voorgestelde ingangsdatum
M bestaande verzekering, polis-/pakketnummer 

Als u al een doorlopende verzekering bij de Europeesche heeft wilt u dan een pakketverzekering? M nee M ja

Is voorlopige dekking verleend? M nee M ja, datum door M uw verzekeringsadviseur M de Europeesche

1 Verzekeringnemer

Naam en voorletters  Geboortedatum man/vrouw

Straat Huisnummer

Plaats Postcode

Telefoonnummer Nationaliteit

Huidig beroep Bank-/gironummer

Rijbewijs sinds

E-mailadres:

Eigenaar M zelfde als verzekeringsnemer M anders, te weten 

2 Geregelde bestuurder(s)

M verzekeringnemer M andere bestuurder, wat is uw relatie tot verzekeringnemer?

Naam en voorletters  Geboortedatum man/vrouw

Rijbewijs sinds

3 Vorige verzekeringen/schadevrije jaren

Is dit de eerste klassiekerverzekering van aanvrager/bestuurder? M ja M nee aantal schadevrije jaren 

Naam vorige verzekeraar Polisnummer 

Heeft aanvrager/bestuurder de laatste 5 jaar (diefstal) schade aan of met een motorrijtuig gehad? M nee  M ja*

* indien met ‘ja’ beantwoord, graag toelichten 

4 Te verzekeren klassieker

Merk Type

Kenteken Meldcode

Chassis-/framenummer Bouwjaar

Motorvermogen pk (alleen voor Hobby-/Sporttimer) Ledig gewicht kg

Huidige kilometerstand M km M miles (ook op te geven bij alleen WA dekking)

Is de kilometer-/miles teller in werkvaardige toestand? M ja M nee, toelichting 

Brandstof M benzine M diesel* M LPG* * acceptatie in overleg

De te verzekeren klassieker is voorzien van een hierna genoemd beveiligingssysteem:

M geen M SCM anti-diefstalsysteem, klasse M 1 M 3 M 4 M 5 M een andere anti-diefstalvoorziening te weten 

In welke ruimte wordt de klassieker gestald? M garage aan huis M anders, nl. 

Hoe is/wordt deze ruimte afgesloten?

Bevinden zich meerdere klassiekers in deze ruimte? M nee M ja

Te verzekeren bedrag € incl. btw (incl. onderdelen/accessoires) 

Taxatierapport: M volgt M bijgevoegd

5 Jaarkilometrage/gebruik

Hoeveel kilometer rijdt u maximaal per jaar? M 3.000 km M 5.000 km M 10.00 km (niet mogelijk voor klassieke motorfietsen)

Hoe wordt de klassieker gebruikt? M alleen recreatief M anders, te weten 

Acceptatie van een klassieker die in gebruik is voor woon/werkverkeer is niet mogelijk.

Bent u lid van een merkenclub? M nee M ja, naam merkenclub 

Gegevens van de personenauto voor dagelijks gebruik van aanvrager/bestuurder: (is een voorwaarde voor acceptatie)

Merk en type Kenteken

Naam verzekeraar Polisnummer

6 Tarief

M Veteraan M Oldtimer M Youngtimer M Hobbytimer * M Sporttimer * 

(* niet mogelijk voor klassieke motorfietsen)
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! Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraag-
formulier de toelichting mededelingsplicht te lezen

Aanvraag
Klassiekerverzekering



7 Gewenste dekking

M Jaardekking of M Zomertijddekking (verplicht aankruisen)

M WA (verplicht)

M Hulpverlening Europa

M Beperkt casco

M Volledig casco met een extra eigen risico van: M € 0,- M € 500,- M € 750,- M € 1.000,- M € 1.500,- M € 2.000,- 

M Ongevallen inzittenden / opzittenden aantal zitplaatsen/personen combinatie   M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6

M Helm en motorkleding M € 500,- M € 1.000,- M € 1.500,-

M Verhaalservice-extra

M Motorrijtuigrechtsbijstand

8 Premiebetaling

M automatische incasso (verplicht bij termijnbetaling) M acceptgiro

De premie wordt betaald per:

M 12 maanden M 6 maanden (toeslag 3%)* M 3 maanden (toeslag 4%)* M maand (toeslag 5%)*

* Bij pakketpolis betaalt u geen toeslag bij termijnbetaling. De minimumpremie per termijn is € 22,50 (niet bij Pakketpolis). 

Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

9 Overige mededelingen

Heeft aanvrager/bestuurder kwalen of gebreken? M nee  M ja*

Is aanvrager/bestuurder wel eens de rijbevoegdheid ontzegd? M nee  M ja*

Zijn er bijzondere bepalingen gesteld aan het rijbewijs van aanvrager/bestuurder? M nee  M ja*

Is aan u, de regelmatige bestuurder(s) of enige verzekerde ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere 

voorwaarden gesteld? M nee  M ja*

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 metpolitie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) 

vallen hieronder. M nee  M ja*

* indien met ‘ja’ beantwoord, graag toelichten

Ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en de te verzekeren klassieker in goede staat van onderhoud verkeert.

Plaats  Datum  Handtekening verzekeringnemer  

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze
niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het aan-
gaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode “Verwerking
Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u bekijken/opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de Europeesche uw gegevens 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.

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-Zuidoost
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (geldt alleen voor particuliere consumenten)
- de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

TOELICHTING 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 bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet
alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. 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 de 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 vraag-
stelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. 

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. 

Strafrechtelijk verleden
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie
of justitie in verband met: 
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het
leven of poging(en) daartoe;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische delicten? 

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd.
Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot-
standkwam.
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van
verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.

✓


