
   Aanvraagformulier Herasto Oldtimerpolis              
              Verzekeringnemer/Bestuurder          Gegevens Oldtimer/Klassieker

Naam en Voorletters___________________________________________    Merk/Type _________________________________
Adres _____________________________________________________     Kenteken __________________________________
Postcode en Woonplaats _______________________________________    Bouwjaar __________________________________
Nationaliteit ________________________________________________    Gewicht __________________ Kg
Beroep of bedrijf _____________________________________________    Chassis nr./Meldcode _________________________
Geboortedatum _____- ____-___________________________________    Taxatiewaarde  € ____________________________
Telefoon _______________e-mail __________________@____________    Datum Taxatie _______-_____- ________________
Bankrekeningnummer          Plaats van stalling?
Gewenste dekking:
 WA (rechtsbijstand verplicht)                   Rechtsbijstandverzekering (ander formulier invullen)
 WA+Casco met een eigen risico van          Verhaalsrechtsbijstandverzekering
 €  136,-                         Ongevallenverzekering inzittenden
  €  225,-                            Schadeverzekering inzittenden
 €  450,-

Gebruik van de Oldtimer/Klassieker
Hoeveel kilometer wordt er jaarlijks gereden?      Max. 5000 km per jaar
          Max  7500 km per jaar 
          Max  10000 km per jaar (niet voor auto’s 12 tot 20 jaar)
Huidige kilometer/mijlenstand             ___________________________Km/Mijlen
Wordt de Oldtimer/Klassieker in het buitenland gebruikt?   Nee Ja,________________dagen per jaar
Zo ja, voor welke doeleinden?              ____________________________________________

Heeft u meerdere Oldtimers of Klassiekers?          Nee    Ja, hoeveel__________________________
Zijn er in de standaarduitvoering van de Oldtimer/Klassieker veranderingen aangebracht?
(ook opvoeren en LPG installatie vermelden)                                 Nee     Ja, weke____________________________

Welke auto heeft u dagelijks tot uw beschikking?                       Merk____________________ Type____________
               Kenteken_________________Bouwjaar_________
Bij welke maatschappij bent u hiermede verzekerd?    ___________________________________________
Wilt u van ons een offerte voor deze auto? (15 % extra korting)                             Nee     Ja

Gegevens bestuurder(s)  Is de regelmatige bestuurder ook de verzekeringsnemer?      Ja      Nee Dit is 
In bezit van rijbewijs sinds                         jaar _______Categorie  A       B     C   D       E
Is er een speciale aantekening op het rijbewijs?         Nee     Ja Vermelden op achterzijde formulier
Heeft u gebreken of kwalen?           Nee     Ja Vermelden op achterzijde formulier
Is uw rijbevoegdheid ooit ontzegd?           Nee     Ja Vermelden op achterzijde formulier
Is u ooit een verzekering geweigerd of zijn ooit bijzondere bepalingen voorgesteld? Nee     Ja Vermelden op achterzijde formulier
Heeft u ooit schade gehad de laatste 5 jaar (eigen schade en aan derden)      Nee     Ja Vermelden op achterzijde formulier

Ingangsdatum verzekering      _________________________________20____
Onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar
De verzekering geldt voor 1 jaar doorlopend       Premiebetaling per jaar    via automatische incasso   via acceptgiro

Klachtenregeling
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen
worden voorgelegd aan:
- Intern klachtenbureau van de verzekeraar.
Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is kunt u zich wenden tot:
- Kifid Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG Telefoon 0900-3552248 ( 0,10 per minuut )
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet
bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
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 Postbus 155 5240 AD Rosmalen
 Tel 073-5216422 E-mail info@herasto.nl
 www.oldtimerverzekering.nl

 



■ Privacybescherming
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. De verzekerde heeft de mogelijkheid verzekeraar
schriftelijk te laten weten bezwaar te hebben tegen gebruik van zijn persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketingactiviteiten.
Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar 
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.

■ Nederlands recht
Op de verzekering die wordt gesloten bij de verzekeraar is het Nederlands recht van toepassing.

   Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)

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, 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 stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst
vertrouwelijk aan de directie zenden.)

Is u de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd, opgezegd, een beperkende bepaling gesteld of is een (extra) eigen risico opgelegd?

                                  nee      ja, toelichting:

■ Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de 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 vraagstelling 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.

Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. 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.
■ Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit aanvraagformullier alsmede de eventuele bijlage(n) juist en volledig te hebben ingevuld, de op grond van dit
voorstel op te maken polis te aanvaarden en de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting tijdig te voldoen.
Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn met de voor deze overeenkomst geldende polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar
van de voorwaarden is te downloaden op www.oldtimerverzekering.nl, ligt ter inzage bij Herasto b.v. en wordt op verzoek vóór het sluiten
van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis.

Ondertekend te _________________________________________________ d.d._______________________________________20________

Handtekening
                            _______________________________________________________

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door_____________________________________________ (naam)
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