Aanvraagformulier

Aansprakelijkheidsverzekering
voor KNHS Paardensportvereniging

Met blokletters invullen s.v.p.

Blad 1 van 3

Algemeen
Naam verzekeringnemer

:

Adres

:

Postcode, Woonplaats

:

E-mailadres

:

Oprichtingsdatum

:

Contactpersoon / Functie

:

Dekking
Gewenste ingangsdatum

:
 nee

Wenst u het inlooprisico meeverzekeren?

 ja

De vereniging
Disciplines
 dressuur  endurance  eventing  mennen  reining  springen  voltige  aangespannen sport
 overige paardensport te weten

:

Aantal Leden

:

Heeft de vereniging eigendommen zoals gebouwen, terreinen, tribunes, werkmaterieel?
Zo ja, welke?
:

 nee

 ja

Zijn deze in eigen beheer?

 nee

 ja

Organiseert u wedstrijden?

 nee

 ja

Zo ja, is de gebruikte accommodatie in het bezit van een veiligheidscertificaat afgegeven  nee
door Stichting Veilige Paardensport?

 ja

Aantal Vrijwilligers

:
 nee

 ja

 nee

 ja

Is de vereniging in het bezit van eigen paarden / pony’s?
Zo ja, hoeveel?
:

 nee

 ja

Besteedt u werkzaamheden uit?
Zo ja, welke?

 nee

 ja

Heeft de vereniging meer dan 3 betaalde personeelsleden in dienst?
Zo ja, in welke functie?

:

Zijn er commerciële activiteiten?
Zo ja, welke?

:

:

Collectieve ongevallenverzekering
Wenst u voor alle personen voorkomende in uw ledenadministratie een
ongevallendekking tijdens alle verenigingsactiviteiten te sluiten?

 nee

 ja

€ 10.000,00
€ 50.000,00

Verzekerde bedragen per persoon :

In geval van overlijden als gevolg van een ongeval
In geval van algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval

Premie

De premie voor deze dekking bedraagt € 21,00 per persoon per 12 maanden.

:
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Aanvraagformulier

Aansprakelijkheidsverzekering
voor KNHS Paardensportvereniging

Blad 2 van 3
Premie betaling
De premie betaling geschiedt per jaar, ondergetekende machtigt W.A. Hienfeld B.V. de verschuldigde bedragen wegens premie, kosten en
assurantiebelasting af te schrijven van het hieronder op te geven bankrekeningnummer:
Bankrekeningnummer

:

Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden van de Bankgirocentrale
Eerdere verzekeringen
Bent u eerder verzekerd geweest of bent u thans nog verzekerd tegen het risico van
aansprakelijkheid?
Zo ja, a.u.b. de gegevens hieronder vermelden:

 nee

 ja

Is op enige aansprakelijkheidsverzekering een aanspraak gemeld die heeft geleid tot
een schadevergoeding resp. een schadereservering?
Zo ja, a.u.b. toelichten?
:

 nee

 ja

Hebben zich omstandigheden voorgedaan, naar aanleiding waarvan u in de toekomst
aansprakelijk kunt worden gesteld?
Zo ja, a.u.b. toelichten?
:

 nee

 ja

Is op enige aansprakelijkheidsverzekering een melding gedaan (omstandigheid) waarvan  nee
kan worden aangenomen dat deze tot een aanspraak zou kunnen leiden?
Zo ja, a.u.b. toelichten?
:

 ja

 nee

 ja

Verzekerd bedrag

:

Verzekerd bij

:

Polisnummer

:

Einddatum

:

Is in de laatste 5 jaren een verzekering van u opgezegd of geweigerd, dan wel zijn er in
die jaren verzwaarde voorwaarden voor acceptatie of verlenging van een verzekering
gesteld?
Zo ja, a.u.b. toelichten?

:

Geschillen
Geschillen en/of klachten, welke voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten
verzekeringsovereenkomst, kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van W.A. Hienfeld B.V., Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam
- Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De Mededelingsplicht en de Ondertekening staan op blad 3.

W.A. Hienfeld B.V. | Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam | Tommaso Albinonistraat 5, 1083 HM Amsterdam
Telefoon 020- 5 469 469 | Fax 020 – 6 427 701 | www.hienfeld.nl | info@hienfeld.nl
ABN-AMRO 41.13.49.600 | WFT 12003685 | K.v.K. Amsterdam 33240513

Aanvraagformulier

Aansprakelijkheidsverzekering
voor KNHS Paardensportvereniging

Blad 3 van 3

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 ons bekend veronderstelt, moet u toch
zo volledig mogelijk beantwoorden.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag hebt ingezonden, maar voordat wij u hebben bericht over onze
definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan ons mededelen, indien
deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van
toepassing zijnde voorwaarden van verzekering ter hand is gesteld. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan,
kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van ons hebt gehandeld of
indien wij bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zouden hebben gesloten, hebben wij tevens het recht de
verzekering op te zeggen.
Hebt u verder nog iets mee te delen omtrent de te verzekeren risico’s, uzelf of de overige
te verzekeren personen, dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van
belang zou kunnen zijn?
Zo ja, a.u.b. toelichten?

 nee  ja

:

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;

 nee  ja

wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling,
afpersing en afdreiging (chantage) of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid
of tegen het leven of poging(en) daartoe;

 nee  ja

overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?

 nee  ja

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 stand kwam.
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).
Bij de aanvraag van deze verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door W.A.
Hienfeld B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en/of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en/of de eventueel hierop
betrekking hebbende financiële afwikkeling(en) en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het voorkomen en
bestrijden van fraude. De gedragscode “Verwerking Persoongegevens Financiële Instellingen” is van toepassing.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen assuradeuren uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist.
Doelstelling is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie
www.stichtingcis.nl.

Ondertekening
Plaats / Datum:

Handtekening verzekeringnemer:
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