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Naam  (□ Dhr.  □ Mw.)  

Bedrijfsnaam en KvK nummer (alleen invullen bij zakelijk voertuig) 

Adres   

Postcode, woonplaats  

Telefoonnummer   

Email adres   

Geboortedatum   

Aantal schadevrije jaren   

Regelmatige bestuurder (alleen invullen indien afwijkend) 

Geboortedatum regelmatige bestuurder (alleen invullen indien afwijkend) 

Postcode regelmatige bestuurder (alleen invullen indien afwijkend) 

Stallingsadres afwijkend van woonadres □ Ja   □ Nee  

Stallingsadres (alleen invullen indien afwijkend) 

 
Kenteken / meldcode  

Merk / type  
 

Datum eerste toelating  (alleen invullen indien kenteken onbekend) 

Te verzekeren waarde  (nieuw-, aankoop-, taxatie- of dagwaarde) 

 
Gewenste ingangsdatum  

Gewenste dekking  
(Meerdere opties mogelijk) 

□ WA + Casco (allrisk) 
□ Volledig Casco 
□ Schadeverzekering Inzittenden  
□ Rechtsbijstand Motorrijtuigen   

Gebruik  □ Particulier   □ Zakelijk  

Aantal kilometers per jaar    

Verzekerde waarde gebaseerd op  

□ Nieuwwaarde 

□ Aankoopwaarde (indien gekocht bij autobedrijf)  

□ Geschatte waarde / dagwaarde 
□ Taxatiewaarde (taxatierapport overleggen)  

BTW verrekenbaar   □ Ja   □ Nee 

Lease / financiering □ Geen   □ Financial   □ Operational   

Naam en contractnr. financierings-Mij   

Inbraak- / diefstalbeveiliging  
(Basisalarm) 

□ Geen 
□ Startonderbreker    
□ Alarmsysteem  
□ Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (SCM) 
□ Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (af-fabriek) 

Voertuigvolgsysteem 
(Aanvullende beveiliging) 

□ Geen  
□ LoJack 
□ Voertuigvolg met jamming detectie (SCM) 
□ Voertuigvolg met jamming detectie (af-fabriek) 
□ Voertuigvolg zonder jamming detectie (SCM) 
□ Voertuigvolg zonder jamming detectie (af-fabriek) 
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Algemene vragen 
 
Heeft u meer dan 6 maanden rijervaring met een vergelijkbare auto?  
□ Nee 
□ Ja, merk en type: __________________________________________________________________________ 
 
Heeft u een andere auto voor dagelijks gebruik?   
□ Nee 
□ Ja, merk en type: __________________________________________________________________________ 
 
 
Geef een korte omschrijving van uw beroep: ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Slotvragen  
 
1. Is aan u of een andere belanghebbende in de afgelopen 5 jaar: 

 
• een verzekering geweigerd door een verzekeraar? 
□ Nee 
□ Ja, toelichting:____________________________________________________________________________ 
 
• een verzekering opgezegd door een verzekeraar? 
□ Nee 
□ Ja, toelichting:____________________________________________________________________________ 
 
• een verzekering onder beperkte of bijzondere voorwaarden voorgesteld? 
□ Nee 
□ Ja, toelichting:____________________________________________________________________________ 
 
• een claim geheel of gedeeltelijk afgewezen? 
□ Nee 
□ Ja, toelichting:____________________________________________________________________________ 
 
• schade teruggevorderd in verband met onware opgave? 
□ Nee 
□ Ja, toelichting:____________________________________________________________________________ 
 
• door u een schade geclaimd? (b.v. aanrijdingsschade, diefstal, ruitbreuk etc.) 
□ Nee 
□ Ja, graag toelichten met schadedatum, bedrag en oorzaak: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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2. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest 
met politie of justitie in verband met strafbare feiten? Hieronder valt bijvoorbeeld ook een 
geseponeerde zaak, vrijspraak, oplegging en tenuitvoerlegging van een straf. 
 
□ Nee, ga door naar ondertekening.  
□ Ja, vul de volgende vragen in.   
 
Indien u heeft aangegeven dat u of een andere belanghebbende bij deze verzekeringsaanvraag een 
strafrechtelijk verleden heeft, beantwoord dan de volgende vragen. 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 strafbare feiten zoals: 
 
 
• onrechtmatig verkregen of te verkrijgen voordeel zoals diefstal, heling, verduistering, bedrog,  
  oplichting, valsheid in geschrifte; 
• wederrechtelijke benadeling van anderen zoals vernieling of beschadiging, opzettelijke brandstichting, 
  afpersing en afdreiging; 
• enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid zoals mishandeling, aanranding, verkrachting, ontucht met    
  minderjarigen, het in bezit hebben van kinderporno etc. of misdrijven gericht tegen het leven (moord, doodslag); 
• misdrijven met betrekking tot het in bezit hebben van en handelen in wapens en/of munitie; 
• drugsmisdrijven zoals het in bezit hebben, kweken, handelen in, doorvoeren of invoeren van drugs; 
• milieumisdrijven of misdrijven zoals strafbaar gesteld in de Wet op de Economische delicten; 
• verkeersmisdrijven zoals rijden onder invloed, doorrijden na aanrijding, rijden tijdens rijverbod of tijdens een  
  ontzegging voor het besturen motorrijtuigen; 
• witwassen van door criminaliteit verkregen financiële middelen; 
• het plegen of medeplegen van identiteitsfraude, fraude met (sociale) verzekeringen, internetfraude,   
  belastingfraude of andere vormen van fraude; 
• misdrijven die te maken hebben met terrorisme; 
• deelname aan een criminele organisatie; 
• strafbare poging van een of meer van bovengenoemde strafbare feiten. 
 
□ Nee 
□ Ja 
 
Zo ja, om welk strafbaar feit ging het? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Geef een nadere toelichting wat het gevolg is geweest (veroordeling, sepot, ontslag van rechtsvervolging, 
vrijspraak, schikking). 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Zijn eventuele (straf)maatregelen opgelegd en in welke periode zijn deze ten uitvoer gelegd? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Slotverklaring 
De ondertekende aanvrager verklaart, mede gelet op de inhoud van art. 7:928 BW (zie toelichting), dat de 
gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat er geen omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd 
voorgesteld, die voor de maatschappij van belang kan zijn. Voorts machtigt de aanvrager de verzekeraar 
informatie bij bovengenoemde maatschappijen aan te vragen met betrekking tot de aangevraagde verzekering. 
 
 
Verwerking persoonsgegevens 
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen 
persoonsgegevens worden verwerkt door de verzekeraar dan wel door haar aangewezen derden. Het doel 
hiervan is het kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoorde uitvoering van het 
verzekeringsbedrijf. De verwerking is aangemeld bij de registratiekamer.  
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Toelichting op artikel 7:928 BW 
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten 
mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing 
van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan 
afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de 
mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar op grond van artikel 7:930 BW, 
afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de 
verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van 
de verzekering. 
 
 
Fraude 
Fraude is het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking, uitkering of 
vergoeding in natura waarop in werkelijkheid geen recht bestaat. Wolf Exclusive Insurance hanteert een actief 
beleid ter voorkoming en beheersing van fraude. Door ons geconstateerde fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft  
tot gevolg dat geen uitkering zal plaatsvinden of reeds gemaakte kosten moeten worden terugbetaald. Fraude 
kan ook tot gevolg hebben dat wij: 
• aangifte doen bij de Politie of Openbaar Ministerie; 
• de verzekering(en) zullen beëindigen; 
• onderzoekskosten in het kader van het fraude-onderzoek zullen verhalen; 
• een registratie (laten) uitvoeren in het tussen verzekeringsmaatschappijen gangbare waarschuwingssysteem. 
Een eventueel al gedane uitkering (waaronder ook begrepen kosten) zal worden teruggevorderd. 
 
 
Naam  : ____________________________________________________ 
 
Functie  : ____________________________________________________  
 
Plaats  : ____________________________________________________  
 
Datum  : ____________________________________________________  
 
Handtekening :  
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