Aanvraagformulier Zicht muziekcollectief
kostbaarhedenverzekering voor muziekinstrumenten
Aanvrager
Naam/ voorletter (s):

____________________________________________

Geslacht:

Man / Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum :
Adres:

____________________________________________

Postcode en woonplaats :

____________________________________________

Telefoonnummer:

____________________________________________

E-mailadres:
____________________________________________
Uw e-mailadres gebruiken we om u te informeren over onze dienstverlening.
Betalingswijze:

□
□
□

automatische incasso per maand
automatische incasso per kwartaal
automatische incasso per jaar

IBAN/ rekeningnummer

_____________________________________________

BIC/ bankidentificatie

_____________________________________________

Ingangsdatum
Datum ingang:
Van welke muziekvereniging bent u lid? ____________________________________________
Wat is de vestigingsplaats van de vereniging? ________________________________________
Te verzekeren instrumenten
Voor een specificatie van de instrumenten kunt u de lijst op pagina 4 gebruiken.
Bij meerdere instrumenten vragen we u de waarde per instrument op te geven samen met het
bouwjaar en serienummer.
Let op: bestaande beschadigingen vallen niet onder de dekking van de verzekering en moet u
aan ons opgegeven.
Bij waarden boven de € 23.000,- vragen we u een recent taxatierapport of de aankoopnota bij te
voegen. Voor elektronische- en blaasinstrumenten geldt dit bij waarden boven de € 5.000,-. Uw
instrument is pas verzekerd als we een van deze documenten in ons bezit hebben.
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Eigendom, bewaring en gebruik
Zijn de muziekinstrumenten uw eigendom?

□
□

ja
nee, het instrument verzekeren is dan niet mogelijk via Zicht muziekcollectief

Door wie worden de muziekinstrumenten gedragen of gebruikt?

□
□

aanvrager
anders namelijk, ____________________________________________

Hoe gebruikt u de muziekinstrumenten?

□
□
□

hobbymatig
beroepsmatig
bedrijfsmatig, het instrument verzekeren is dan niet mogelijk via Zicht muziekcollectief

Waar bewaart u uw muziekinstrumenten meestal?

□
□
□

woonadres
tweede huis, adres ____________________________________________
anders, namelijk ____________________________________________

Andere verzekeringen
Zijn de instrumenten op uw naam, of die van een andere belanghebbende, op een andere polis
verzekerd?

□
□

nee
ja
verzekeringsmaatschappij:

_______________________________________

polisnummer:

_______________________________________

instrument:

_______________________________________

verzekerd bedrag:

€ ____________

Voorgeschiedenis
Heeft u in het verleden schade aan uw muziekinstrument gehad? Zo ja, wanneer, door welke
oorzaak en hoeveel bedroeg de schade?

□
□

nee
ja, op datum
oorzaak schade:

__________________________________________________________

schadebedrag:

€ _______________
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Is er door een verzekeringsmaatschappij ooit een verzekering aan u geweigerd of opgezegd? Of
zijn er in het verleden beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd of verplicht
gesteld?

□
□

nee
ja, omdat _________________________________________________________________

Bent u ooit aanraking geweest met de politie/justitie voor (verdenking van) het plegen van een
misdrijf?

□
□

nee
ja, namelijk _______________________________________________________________

Overige mededelingen
Zijn er nog andere feiten en/of omstandigheden die voor het beoordelen van deze
verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?

□
□

nee
ja, namelijk _______________________________________________________________

Premie
De premie is 5,75‰ over het verzekerde bedrag met een minimumpremie van € 34,- per jaar.
Dit is exclusief € 6,00 administratiekosten en 21% assurantiebelasting. De verzekering heeft een
contractduur van een jaar en wordt stilzwijgend voortgezet. De verzekering is dagelijks
opzegbaar.
Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht alle vragen in het aanvraagformulier
zo volledig mogelijk te beantwoorden. Feiten en omstandigheden die vallen onder de
vraagstelling in dit aanvraagformulier, en zich pas na deze aanvraag maar voor acceptatie door
Zicht voordoen, moet u alsnog aan ons doorgeven. Als u niet (volledig) aan deze
mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering bij schade wordt
beperkt of zelfs vervalt. Als u met opzet Zicht heeft misleid, heeft Zicht het recht de verzekering
op te zeggen.
Ondertekening
Door ondertekening van het aanvraagformulier verklaar ik dat ik via Zicht wil deelnemen aan de
kostbaarhedenverzekering voor muziekinstrumenten. Daarbij geldt de dekking zoals deze in de
bijgevoegde voorwaarden staat omschreven en waarmee ik akkoord ga. Verder heb ik de
mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de polis, van de verzekering af te zien.
Datum:
Handtekening: ______________________________________

Wilt u de ingevulde en ondertekende aanvraag in de bijgevoegde antwoordenvelop
aan ons terugsturen?
Wij zijn u graag van dienst.
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Te verzekeren instrumenten

Waarde in €

Soort instrument

Merk/type
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Serienummer

Bouwjaar
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