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BELANGRIJK: 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 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 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 zijn 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 in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voor-

waarden van verzekering, ter hand is gesteld. Indien 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 zij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

Naam tussenpersoon 

Rekeningcourant nummer Subnummer

Vraagt u deze verzekering aan voor uzelf (of voor een vriendengroep) dan hoeft u uitsluitend vraag 1 t/m 3 in te vullen.

Als u de aanvraag doet namens alle deelnemers aan de door uw vereniging georganiseerde optocht, kunt u vraag 1 t/m 3

overslaan en direct met vraag 4 beginnen. U dient dan wel de bevoegdheid te hebben om namens de vereniging op te treden.

1 Persoonsgegevens

Verzekeringnemer

Adres (geen postbus)

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

2 Gegevens trekkend voertuig (praalwagen)

Naam eigenaar

Naam en voorletter(s) bestuurder   

Geslacht   Man Vrouw Geboortedatum   

Rijbewijs categorie A B C D E F

Trekker rijbewijs

Merk / Type

Kenteken/ Chassisnummer

Is het object APK gekeurd? Ja Nee

3 Gegevens optocht

Vermeld hieronder de optocht(en) waaraan uw praalwagen gaat deelnemen en waarvoor u de verzekering wenst af te sluiten.

Optocht Datum Naam organiserende vereniging Beginplaats Eindbestemming

1

2

3

4

5

6

7
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4 Gegevens vereniging

Naam vereniging Naam contactpersoon

Adres

Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Datum optocht

Beginplaats Eindbestemming

Vermeld hieronder de deelnemers aan de door uw vereniging georganiseerde optocht.

Naam bestuurder Merk/ Type Kenteken/Chassisnummer APK gekeurd Geldig rijbewijs

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ruimte bestemd voor extra toelichting (bijzonderheden):
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Rialto Verzekeringen 
Postbus 1074
2280 CB Rijswijk

telefoon 0900-2742586
fax (070) 340 81 01
e-mail info@rialto.nl
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R ialto Verzekeringen is een handelsnaam van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V.

Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Deze staat

omschreven op pagina 2 van dit aanvraagformulier.

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart aanvrager /kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil

sluiten tegen de in de voorwaarden van deze verzekering omschreven dekking en dat hij akkoord gaat met de toepasselijk-

heid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. De voorwaarden van de

motorrijtuigenverzekering zijn te downloaden op onze internetsite www.rialto.nl of op te vragen bij onze afdeling relatie-

management, te bereiken op telefoonnummer 0900-2742586 of via e-mail info@rialto.nl.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door

Plaats en datum Handtekening
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