
OFFERTE PLEZIERVAARTUIGEN



Bezit vaartuig sinds: .........................................................................................

Europeses zeeën
Caraïben
Wereld



TE VERZEKEREN WAARBORGEN 

o Stoffelijke schade: BTW: 0 Incl. o Excl. 

Dagwaarde van het te verzekerden vaartuig , inclusief motor en uitrus-
ting : ... ....... .. ...... ....... ... .... . ........ ... € 

Volgboot dagwaarde: .... ....... ......... ......... ....... .... ....... ...... € 

Trailer dagwaarde: ......... ........... ......... ........... ....... ...... € 

Totaal te verzekeren dagwaarde: ..... ... ... ... ..... .. .. ..... ... ........ ........ ... .. . € 

Opzoeking, hulp & berging, opruiming: ..... ... .... ... .. ..... .. .... .... .... ...... ..... .... .. € 
€ 1 2 500 0 of € 25 000 0 

Waarde van de inboedel : (tarief 1,50 %) ......... .... ....... ... ...... ........... ............. € 

o Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

o Burgerrechtelijke aansprakelijkheid waterskiërs : o 1 skiër 
o 2 skiërs 
o 3 skiërs 

o Verhaal en verdediging 

o Persoonlijke ongevallen 

AANVULLENDE INLICHTINGEN 

Wordt het vaartuig uitsluitend voor het genoegen gebruikt? o J o N 

Wordt er deelgenomen aan wedstrijden/regatta's? o J o N 

Wordt het vaartuig verhuurd/vercharterd? o J o N 

Bent u de eerste eigenaar van het vaartuig? o J o N 

AANVANG EN DUUR 

Aanvang: .. .. .... ...... ...... ... ... ... ... Vervaldag: .. .... ......... .... .... .. .. ........ .... . Duur: jaarlijks opzegbaar 

Premiebetaling o jaarlijks 



VROEGERE VERZEKERINGEN 

Was u reeds voor dezelfde risico's verzekerd? 
Zo ja, maatschappij, polisnummer en einddatum van die polis : 

Werd aan die polis een einde gesteld? 
Zo ja, op welke datum en om welke reden(en)? 

Werd de premie van de polis verhoogd of werd er een sanering voor
gesteld? Zo ja, op welke datum en om welke reden(en)? 

SCHADEGEVALLEN 

o J o N 

o J o N 

o J o N 

Werd u reeds aansprakelijk gesteld in verband met de voorgestelde risico's? 0 JON 
Zo ja, graag opgave van: 

Datum : .... ..... .... .... . Bedrag : ..... ... .... ..... .. € Soort schade: ............ .... ....... ... .... ..... ... .. ... ... .... ... . 

Datum : ...... ..... .. .... . Bedrag : .. .... .... .. ... .... € Soort schade : ..... ... .... ...... .. .... .... .. ..... ...... .. ... ... .... . 

Datum : .. ... ........ .... . Bedrag : .. .. .... ...... ... .. € Soort schade: .. ... ....... .. ... ... .. .... ...... ... ..... ... ... .... ... . 

Gedaan te ....... ........... ........... ........ , Op ... ... ........ ...... ...... .. ....... ......... ... .. . 

De verzekeringsnemer , 

tI] 

zv 
ZAKENKANTOOR Erwin VIAENE bvba 
ban kservice beleggingen kredieten verzekeringen 
C. Permekelaan 59 8490 Jabbeke tel. 050 81 32 52 - fax 050 81 40 37 

web: www.zev.be mail: erwin@zev.be NO.NR. 0436.379.739 
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