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1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Naam:      Voorletters:        M   V

Adres:    Postcode/plaats: 

2. Ontwerp

Naam ontwerper:  

Zijn er veranderingen aangebracht in het oorspronkelijke ontwerp?  Nee  Ja, toelichting:

Zijn de wijzigingen goedgekeurd door:

- De werf:   Nee  Ja

- De ontwerper:  Nee   Ja

3. Registratie

Onder welke vlag vaart het vaartuig:      

Heeft het vaartuig een vlaggebrief:      Nee  Ja

Is het vaartuig ingeschreven bij het kadaster:    Nee  Ja

Registratienummer kadaster of andere registratie:  

4. Ligplaats en stallingsgegevens

Heeft u een vaste ligplaats buiten Nederland?

 Nee  Ja, vul onderstaande vragen in.

Wat is de naam van de haven: 

Deze haven ligt in:    Stad:     Land: 

Is de haven permanent bewaakt?  Nee  Ja, toelichting: 

Is de haven omheind?    Nee  Ja, toelichting: 

Is er permanent toezicht op het vaartuig bij afwezigheid van de bemanning?   

 Nee  Ja, toelichting: 

5. Bemanning

Welke diploma’s heeft de schipper op het gebied van zeevaart: 

Welke zee-ervaring heeft de bemanning?

Naam bemanningslid Ervaring

Voor de bovengenoemde gebieden moeten alle zeekaarten van recente datum steeds bij vertrek aan boord zijn.

6. Ondertekening

Naam:                  

 

Plaats:       Datum:                           Handtekening: *
         

Dit formulier hoort bij het aanvraagformulier Bootverzekering en kan niet los aangevraagd worden. 

* Handtekening: Mogelijkheid 
elektronisch ondertekenen: door 
in het handtekening-veld het 
woord “akkoord” te typen,
verklaar ik dat het woord 
“akkoord” een geschreven 
handtekening vervangt.
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