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O VRAAG OFFERTE  
O NIEUWE ZAAK  
O BIJVOEGSEL  aan polis Aanvangsdatum:                          Vervaldag: 
 

VERZEKERINGSTUSSENPERSOON  

Naam:  Referte:   

FSMA-nummer:  Producentennummer:  

 

VERZEKERINGSNEMER  

Naam   Voornaam: 

Straat:  Nummer / busnummer:  

Postcode: Gemeente:  

Geboortedatum:  Emailadres:  

 

RECHTSBIJSTAND PLEZIERVAARTUIG  

Te verzekeren vaartuig:    

0  SPEEDBOOT   

0  JETSKI  

0  ANDER VAARTUIG   

0  BIJBOOT MET MOTOR  

  

Naam vaartuig:  

Merk vaartuig:  

Lengte vaartuig:   

Aanvangsdatum waarborg vaarrisico / contractuele 
geschillen 

 

 

 

ALGEMENE VRAGEN  

Werd u (*) in de laatste 5 jaar veroordeeld voor vluchtmisdrijf, dronkenschap, intoxicatie, 
druggebruik of voor het opzettelijk toebrengen van schade aan derden? 

 0  JA     0  NEEN 

Werd u (*) in de laatste 5 jaar opgezegd, geweigerd of onderworpen aan strengere 
verzekeringsvoorwaarden na schadegeval of na niet-betaling van de premie/vrijstelling? 

 0  JA    0  NEEN 
 

Zijn u (*) omstandigheden bekend die op korte termijn redelijkerwijs tot een beroep op de 
waarborgen kunnen leiden? 

 0  JA    0  NEEN 
 

(*) Het antwoord op de vragen slaat zowel op de verzekeringnemer als op de te verzekeren (rechts)personen. 

 

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de NV Euromex (Prins Boudewijnlaan 

45, 2650 Edegem), met als doel de volledige klantenservice, de eigen marketingacties en het beheer  van polissen  en schadegevallen.  U 

kan deze  gegevens  bij  ons steeds  opvragen  en kosteloos laten verbeteren. U kan zich tevens bij ons uitdrukkelijk verzetten tegen het 

gebruik van deze gegevens voor marketing- acties. U stemt er mee in dat deze gegevens uitsluitend voor een optimale service, voor het 

polis- en schadebeheer en voor de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van verzekeringen, kunnen doorgegeven worden aan leveranciers 

van informaticadiensten, verzekeringstussenpersonen, advocaten, experts en andere rechtsbijstandverzekeraars. Dit verzekeringsvoorstel 

verbindt  noch  Euromex noch  de  kandidaat-verzekeringsnemer  tot het sluiten van de overeenkomst. Euromex verbindt er zich toe, 

binnen de 30 dagen na ontvangst van dit voorstel, ofwel aan de voorsteller een verzekeringsaanbod   ter kennis te brengen ofwel 

de verzekering afhankelijk te stellen van een onderzoek ofwel de dekking te weigeren. 

Gedaan op  . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De verzekeringsnemer:                    De tussenpersoon: 

 

VERZEKERINGSVOORSTEL PLEZIERVAARTUIG 

terug te sturen aan EUROMEX, Prins Boudewijnlaan 45 te 2650 Edegem  

of via polisbeheer@euromex.be 


