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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:  

 

VERZEKERD VAARTUIG  

0 Binnenschip met motor Tonnage:  

0 Duwbak / Ponton zonder bijzonder gebruik  

0 Duw-en sleepboot  

0 Veerboot en personenvervoer Aantal personen :  

0 Bijzonder gebruik (kraan, bagger, berging, …) Zonder / met motor (schrappen wat niet past) 

Aantal personen in dienst:   

 

RECHTSBIJSTAND BINNENVAART  

Gewenste formule:    

0  BINNENVAART BASISWAARBORG  

0  OPTIONELE WAARBORG ARBEIDS-EN SOCIAAL RECHT  

0  OPTIONELE WAARBORG VERVOERSCONTRACTEN  

 

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. 

 

UW PRIVACY  

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Als verzekeraar verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke situatie bijv. uw 

leeftijd, adres, geboortedatum. 

Zij zijn nodig om: 

- het risico te beoordelen; 
- uw polissen en schadegevallen te behandelen. 
 

Wij verwerken die gegevens vooral daarvoor of omdat het moet volgens de wet. 

Uw gezondheidsgegevens verwerken wij alleen als u ons daarvoor toestemming geeft. 

 

Uw wettelijke rechten 

U kunt uw persoonsgegevens ook inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen. 

 

Meer informatie 

Dit is slechts een samenvatting van ons privacybeleid. Om goed te weten wat uw rechten en plichten zijn, raadpleeg zeker ons 

volledig privacybeleid op onze website www.euromex.be. U kunt ook gewoon een papieren versie vragen. 

 

      VERZEKERINGSVOORSTEL BINNENVAART 

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

of via polisbeheer@euromex.be 
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. . . . . 

Contactgegevens 

Voor al uw vragen en informatie over privacy kunt u terecht bij onze Data Protection Officer (DPO):  

privacy@euromex.be 

Euromex NV 

Data Protection Officer 

Prins Boudewijnlaan 45  

2650 Edegem  

  

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: 

 

mailto:privacy@euromex.be

