
Aanvraagformulier

Rijwielverzekering

Nieuw

Ingangsdatum

Wijziging polisnummer

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters

(Woon)adres

Postcode

Man Vrouw 

Is aan u of aan een andere belanghebbende* ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of
zijn aan u of aan een andere belanghebbende* ooit beperkende voorwaarden of een 
verhoogde premie opgelegd?

Bent u of is een andere belanghebbende* gedurende de laatste 8 jaar veroordeeld of door
de politie verhoord als verdachte wegens een vermogensdelict (diefstal, verduistering e.d.),
een geweldsdelict (mishandeling, vernieling e.d.) of in verband met het gebruik van alcohol
(al dan niet in het verkeer)?

Hebt u in de laatste 3 jaar een schade (inclusief diefstal en dergelijke) aan of met een fiets
gehad?

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Premiebetaling

Gegevens berijder

Naam en voorletters

(Woon)adres

Postcode

* Onder belanghebbende verstaan wij degene wiens belang eveneens onder de aangevraagde verzekering valt, zoals een partner, een

gezinslid, mede-exploitant, mede-eigenaar, een grootaandeelhouder of een feitelijk bestuurder.

Indien een van de bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord is, geef dan op een bijlage een toelichting. 

Geef van eventuele schadegevallen de schadedatum, een korte omschrijving van de toedracht en de grootte van de schade. 

Geboortedatum

(Post)banknummer

Wie berijdt het rijwiel gewoonlijk? (alleen invullen indien dit een ander dan de aanvrager is)

Man Vrouw 

GeboortedatumBeroep/bezigheid

Woonplaats

Wat is het polisnummer van uw inboedelverzekering? (Zie toelichting hiernaaast)

Telefoon

Beroep/bezigheid

Woonplaats

Jaar

Automatisch Bij maandelijkse betaling verplicht. De machtiging tot afschrijving van het 

aangegeven (Post)banknummer wordt verleend aan de maatschappij/

assurantieadviseur door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Betalingstermijn

Betalingswijze

Halfjaar Kwartaal Maand



Gegevens rijwiel

Merk

Naam en voorletters

Ondertekening

DatumPlaats

Aldus naar waarheid ingevuld. Indien bij het aanvragen van een verzekering op een voor de maatschappij

belangrijk punt onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat geen 

geldige verzekering tot stand komt (artikel 251 Wetboek van Koophandel).

De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens worden door de maatschappij

verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten, het beheren van daaruit

voortvloeiende relaties, het voorkomen en bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het uitvoeren van activi-

teiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking

Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf’ van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode ligt bij de maatschappij ter inzage. 

Op de aangevraagde verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Op de aangevraagde verzekering zijn algemene voorwaarden

van toepassing. Door de verzekeringsovereenkomst aan te gaan verklaart u zich hiermee akkoord. Indien u vooraf kennis wilt nemen

van deze voorwaarden, kunt u deze aan uw assurantieadviseur of aan de maatschappij ter inzage vragen.

Met klachten naar aanleiding van (de uitvoering van) de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot het Klachtenbureau

van Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u zich richten tot

de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, tel. 070 - 3 338 999.

Handtekening van de aanvrager of van de 

assurantieadviseur als zijn vertegenwoordiger.

(alleen invullen indien deze afwijkend is van uw standaardregeling bij Klaverblad Verzekeringen)

In te vullen door de assurantieadviseur

Volledig door assurantieadviseur Volledig door maatschappij

Framenummer

Type

Accessoires en/of meeruitvoering (omschrijving)

Te verzekeren bedrag (inclusief BTW)

Voor welk doel wordt het rijwiel gebruikt?

€

€

Bij wie is het rijwiel gekocht?

Bouwjaar

Nieuwwaarde (inclusief BTW) €

+

Plaats

Premie-incasso

Alleen prolongatie door maatschappij Wijziging en prolongatie door maatschappij


