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Clausuleblad 
 
X0001 GEEN AANVRAAGFORMULIER NVR                                                                                                              
 
ELECTRONISCHE AANVRAAG     
De verzekering(en) is/zijn gesloten op de voorwaarde dat het hierna volgende geldt voor u en de andere 
verzekerden op deze verzekering(en). In de laatste 8 jaar, voor het sluiten van de verzekering: 
                    
1. Is een verzekering als deze of een andere verzekering niet opgezegd;     
2. Is een verzekering als deze, een andere verzekering of een wijziging van verzekering niet geweigerd;                     
3. Zijn bij een verzekering als deze of een andere verzekering geen beperkende of verzwarende bepalingen 

dan wel een hogere premie, toegepast of voorgesteld;  
4. Bent u of is een andere verzekerde niet als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde 

(straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie verband met:                                                           
 
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, 

valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;  
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging,  mishandeling, afpersing en 

bedreiging of enig misdrijf gericht tegen de overtreding van de vuurwapenwet, de opiumwet of de wet 
economische delicten. 

            
Als de verzekering voor een motorrijtuig is gesloten, dan geldt naast de bovenvermelde 4 voorwaarden voor 
deze verzekering ook dat deze is gesloten op de voorwaarde dat voor u, de regelmatige bestuurder en de 
bezitter of houder van het motorrijtuig:       
 
1. In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze verzekering geen sprake is geweest van een veroordeling 

in verband met een verkeersdelict dan wel bij vonnis de rijbevoegdheid is ontzegd (al dan niet 
voorwaardelijk);          

2. De rijvaardigheid niet wordt beïnvloed door een handicap, ziekte of gebruik van medicijnen.                                   
 
Op grond van de door of namens u verstrekte gegevens hebben wij dit polisblad en/of het bijbehorende 
clausuleblad opgemaakt. U bent verplicht deze gegevens te controleren. Als u onjuistheden of 
onvolledigheden constateert en/of vaststelt dat een omstandigheid, die hierboven is genoemd, afwijkt van 
de werkelijke situatie moet u ons daarvan binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad  in kennis 
stellen. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen nemen wij aan dat de op het polisblad en/of 
bijbehorend clausuleblad vermelde gegevens juist zijn, dat u instemt met de nader op het polisblad 
omschreven voorwaarden en dat aan de in deze clausule genoemde voorwaarden wordt voldaan. Als u niet 
of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering 
wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met opzet tot misleiden van ons heeft  gehandeld of wij bij de ware 
stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten, hebben wij ook het recht de verzekering op 
te zeggen.                                                               


