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BIKERPOLIS.NL 
 

DIGITAAL AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN 
MOTORVERZEKERING IN HET CUSTOMTARIEF 

 
Datum: 

 
 Basis gegevens  

 
Kenteken + Meldcode Verzekerde condities 

WA 
WA + Beperkt Casco 
WA + Volledig Casco 

Merk: Type: 

Bouwjaar: Gewicht (in kg): 

  
Aantal CC: Aantal Kw: 

Verzekerdewaarde op basis van: 

Cataloguswaarde 

Cataloguswaarde is € 

Dagwaarde 
Dagwaarde is € 

Ja, Nieuwwaardegarantie 3 jaar 
Nieuwwaarde is € 

Ja, Aankoopwaardegarantie 3 jaar 

Aankoopwaarde is € 

Taxatiewaarde 

Taxatiewaarde is € 

Datum taxatierapport 

Zelfverzekerd op de motor 
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Diefstalbeveiliging in orde 

(conform polisvoorwaarden) 

Ja 

Nee 

Aantal kilometers per jaar 

Tot 12.000 km 
12.000 km tot 20.000 km 
Meer dan 20.000 km 

Aantal aantoonbare schadevrije jaren: 
 

 
Ingangsdatum verzekering: 

 

Huidige of vorige motorverzekeraar: 
 

 

Rijbewijs 

A1 A2 

A 

Datum waarop het rijbewijs is behaald 
 

 
Gebruik van de motor 

Recreatief/normaal 
Enduro/ Off Road 
Rijles/Verhuur (uitgesloten) 
Koeriers en/of Bezorgers (uitgesloten) 
Snelheidsritten (uitgesloten 

In bezit van certificaat verhoogde 
rijvaardigheid 

Ja, datum 

Nee 

 Aanvullende dekkingen  
 

No-Claimgarantie Rechtsbijstand Motorrijtuigen 

Ja 

Nee 
Ongevallen Verzekering Opzittenden 

Ja, Module 1 
Overlijden € 5.000,- 
Blijvend letsel € 10.000,- 
Ja, Module 2 
Overlijden € 12.500,- 
Blijvend letsel € 25.000,- 

Ja, Module 3 
Overlijden € 50.500,- 
Blijvend letsel € 75.000,- 

Nee 

Ja 

Nee 
Helm & Kledingschade 

Gratis, tot € 750,- meeverzekerd 

Ja, tot € 1.000,- 

Ja, tot € 1.500,- 

Ja, tot € 2.000,- 
Accessoires 

Gratis, meeverzekerd tot 10% 
met maximum van € 1.250,- 
en € 500,- voor beeld en 
geluidsapparatuur 

Ja, tot maximaal € 3.500,-/ 
€ 1.500,- 

Ja, tot maximaal € 5.000,-/ 
€ 2.000,- 
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 Persoonlijke gegevens  
 

Voornaam Voorletters 

Achternaam Tussenvoegsel 

  
Achtervoegsel Titel 

 

  
Geslacht 

Man 

Vrouw 
Land van geboorte 

 

Huisnummer 
 

Huisnummer toevoeging 

Geboortedatum 
 

Burgerlijke staat 

Alleenstaand 

Gehuwd Gemeenschap van goederen 
Gehuwd Huwelijkse voorwaarden 
Geregistreerd partnerschap 
Samenwonend 

 

 
Postcode 

 

 
E-mail adres 

Telefoonnummer 
 

Mobiel telefoonnummer 
 

  
 
 
 

IBAN nummer voor automatische 
incasso. verplicht invullen. 

 

 
 
 

Bent u de kentekenhouder/eigenaar 

Ja 

Nee, De kentekenhouder/eigenaar is... 

 
Betaling Per: 

Maand 

Kwartaal 

Half jaar 

Jaar 

Let op! Per incasso € 1,25 kosten! 
Kenteken staat op mijn naam sinds 
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 Alleen invullen indien u niet de regelmatige bestuurder bent  

Naam regelmatige bestuurder 
 

Postcode + huisnummer 
regelmatige bestuurder 

Geboortedatum regelmatige bestuurder 
 

Datum rijbewijs regelmatige bestuurder 

 
 
 

Rijbewijs 

A1 

 
 
 

A2 A 

Geslacht regelmatige bestuurder 

Man 

Vrouw 

  Aanvullende informatie  

Heeft een verzekeraar u of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het sluiten van deze 
verzekering (en) ooit een verzekering opgezegd, geweigerd of tegen een beperkende voorwaarden 
of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet? Zo ja, dan graag toelichten. (soort verze- 
kering, de verzekeraar, reden datum en eventueel maatschappij/polisnummer) 

Nee 

Ja, namelijk 

Heeft u of een van de belanghebbenden in het afgelopen jaar en de vijf voorgaande 
jaren schade met betrekking tot de aangevraagde dekkingen gehad? Zo ja, dan graag 
toelichten. (soort verzekering, de verzekeraar, oorzaak, datum, schadebedrag en 
eventueel polisnummer) 

Nee 

Ja, namelijk 
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Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de 
beoordeling van belang kan zijn en die niet bij de voorgaande vragen is verstrekt? Zo ja, dan graag 
toelichten 

Nee 

Ja, namelijk 

Akkoordverklaring 
De verzekeringnemer verklaart, ten aanzien van zichzelf en/of een andere belang- 
hebbende bij deze verzekering: 

 
de laatste 8 jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, NIET in aanraking te zijn geweest 
met politie of justitie in verband met: 

 
1. wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, 

oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; 
2. wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, 

afpersing en bedreiging of enig misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of 
poging(en) daartoe; 

3. overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten; 
4. de - al dan niet voorwaardelijke - ontzegging van de rijbevoegdheid; 

 
Indien u één of meer van deze verklaringen niet kunt bevestigen, 
dient u per e-mail (info@intrasurance.nl), vertrouwelijk, toelichting aan de directie te geven. Hierbij dient aange- 
geven te worden om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan 
was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen dient 
aangegeven te worden of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke 
voorwaarden de schikking tot stand kwam. 

Belangrijk: lees voor het afsluiten van deze verzekering onderstaande toelichting 
op de reikwijdte van de mededelingsplicht volgens artikel 7:928 Burgerlijk 
Wetboek: 

 
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen bij het aanvragen van deze verzekering 
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 de andere belanghebbenden bij deze 
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 gedaan, maar 
voordat de verze- keraar 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 bij 
het aanvragen van deze verzekering. 



 

Zelfverzekerd op de motor 

Gevolg van niet voldoen aan mededelingsplicht 
 

Artikel 7:929 Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat als een verzekeringnemer niet heeft voldaan aan zijn/haar mededeling- 
splicht en als de verzekeraar bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, 
de verzekeraar het recht heeft de verzekering binnen twee maanden na de ontdekking van dat feit, met dadelijke 
ingang op te zeggen. Dit recht tot dadelijke beëindiging door de verzekeraar is ook van kracht bij opzettelijke misleiding 
door de verzekeringnemer bij het aanvragen der verzekering danwel bij het aangeven van een schade. 
 

Machtiging automatische incasso 
 

Aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Intrasurance B.V., 
datgene af te schrijven, wat hij/zij blijkens opgaaf van laatstgenoemde verschuldigd zal zijn uit hoofde van de door 
hem/haar afgesloten verzekering vermeerderd met incassokosten, welke ten tijde van ondertekening Euro 1,25 per 
verzamelfactuur bedragen. 
Aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer gaat tevens akkoord met een vooraankondigingstermijn van de afschrijving van 
2 dagen. 

 
De aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer heeft kennis genomen van deze akkoordverklaring, de 
Verzekeringsvoorwaarden en de Dienstenwijzer en is met de inhoud daarvan voldoende geïnformeerd. Hij/zij wil deze 
verzekering sluiten tegen de in de voorwaarden van verzekering omschreven dekking en gaat akkoord met de toepas- 
selijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering en bevestigt dit 
door het inzenden van dit ingevulde aanvraagformulier. 

 
De tekst van de Verzekeringsvoorwaarden en de Dienstenwijzer kunt u hier downloaden. U beschikt dus altijd over de 
relevante informatie inzake de aangevraagde verzekering, Intrasurance B.V. en Bikerpolis.nl. 

 
Elektronische berichtgeving 
Aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer gaat hierbij akkoord met het toezenden van elektronische facturen en berichten 
inzake producten en diensten van Intrasurance B.V. en Bikerpolis.nl. 

 
 
 
 
 
 

Datum: Handtekening: 
 

 

  Print formulier.  
 

Het inzenden van dit ingevulde digitale formulier, staat gelijk aan de ondertekening van dit formulier. 
 

Heeft u het formulier ingevuld stuur het dan als volgt op: 
 

Sla het ingevulde formulier op op uw computer, tablet of ipad en verstuur het als bijlage in een e-mail 
aan info@bikerpolis.nl. 
OF 
Print het formulier en verstuur het per post naar Bikerpolis.nl, Postbus 1, 8180 AA Heerde. 

 
 

https://www.bikerpolis.nl/Downloads/Bikerpolis-Algemenevoorwaarden.pdf
https://www.bikerpolis.nl/Dienstenwijzer
https://www.bikerpolis.nl/Downloads/Bikerpolis-Algemenevoorwaarden.pdf
https://www.bikerpolis.nl/Dienstenwijzer
mailto:info@bikerpolis.nl
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