
 
 

Aanvraagformulier Hippische Verzekeringen  
 

Agentnummer/relatienummer ___________       
 

   Gegevens Aanvrager 

 
Geslacht      O Man    O Vrouw 

Achternaam  _________________________________________    Voorletters  ____________ 

Adres   _________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats _________________________________________________________________  

Telefoonnummer privé       _________________________________________________________________  

Telefoonnummer mobiel    _________________________________________________________________ 

Emailadres  _________________________________________________________________ 

Geboortedatum         _________________________________________________________________ 

Beroep                                     _________________________________________________________________ 

Bank-/gironummer  _________________ 

Premiebetaling per        O Maand*      O Kwartaal*       O Half jaar*       O Jaar        

*Premiebetaling in termijnen geschiedt per automatische incasso 

   O Rijtuig 

                          

Ingangsdatum:  _____________________ 

Merk  __________________________________________________________________________ 

Type  __________________________________________________________________________ 

Bouwjaar·· __________________________      Serie- en/of chassisnummer ______________________ 

Verzekerd bedrag (dagwaarde) € __________________ Nieuwwaarde  € ________________________________ 

Gebruik  O Recreatie O Wedstrijden      O  Combinatie 

 

   O Harnachement 

 

Ingangsdatum:  ______________________ 

Merk  __________________________________________________________________________ 

Type  __________________________________________________________________________ 

Fabricagejaar ______________________ 

Dagwaarde  € _____________________  Nieuwwaarde   € ____________________________ 

Soort  O Zadel  O Hoofdstel O Overig, nl.  : ______________________________  

  O Enkelspan O Tweespan O Vierspan O Tandem 

Gebruik  O Recreatie O Dressuursport O Springsport O Anders, nl.: ______________ 

 

 



 

   O Paardentrailer/ Aanhangwagen 

 

Ingangsdatum: ______________________ 

Soort  O Paardentrailer               O Aanhanger 

Merk  __________________________________________________________________________ 

Type··  __________________________     Gewicht·     ________________________________ 

Bouwjaar  __________________________ Kenteken    ________________________________ 

Chassisnummer __________________________ Meldcode   ________________________________ 

Cataloguswaarde  € _____________   incl./excl.  BTW    Dagwaarde   €  _____________________________ 

Kenteken trekkend voertuig __________________________________________________________________ 

(van het voertuig dat normaal gezien de aanhanger/trailer trekt) 

   Slotvragen en ondertekening 

  
Heeft u, of een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering, de laatste 8 jaar schade geleden of 
veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering wordt gedekt?            

O Nee O Ja, nl. ___________________________________________________________________ 
 
Is ooit een door u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, aangevraagde verzekering geweigerd,  
opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?            

O Nee  O Ja, nl. ___________________________________________________________________ 
 
Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u en/of van andere belanghebbenden  
die binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen, of andere feiten ten aanzien van het te verzekeren risico die voor  
het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn? 
           O Nee      O Ja, nl. ___________________________________________________________________  
 
U kunt de toelichting desgewenst apart en vertrouwelijk aan de directie toezenden. 
 

   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 de 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 belanghebbende 
van de 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 diens 
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 het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde 
voorwaarden van verzekering,  ter hand is gesteld. Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks er toe 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 de verzekeraar tevens het recht de verzekering op te zeggen. 
  
Handtekening aanvrager: 

 
Plaats   ________________________________________ 
 
Datum   ________________________________________ 
 
Handtekening aanvrager ________________________________________                                                    
        

 
 Handtekening medeaanvrager: 

 
Plaats   _________________________________________  
 
Datum    _________________________________________ 
 
Handtekening medeaanvrager ________________________________________ 
      

* De handtekening van de aanvrager geldt tevens als machtiging, indien er gekozen wordt voor automatische incasso. 
 
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.  
 


