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Toelichting
U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen schadevergoeding.

U moet bij deze aanvraag juiste en volledige informatie geven. Doe het volgende en voorkom zo problemen:
 ͭ Beantwoord alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
 ͭ Worden anderen of eigendommen van anderen ook verzekerd? Geef dan alle informatie van deze personen juist en volledig door. Het is dus verstandig om 

deze vragen ook aan hen te stellen!
 ͭ Hebben wij volgens u bepaalde informatie al? Beantwoord ook dan alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
 ͭ Heeft u dit aanvraagformulier verstuurd en komt u erachter dat u vergeten bent bepaalde informatie aan ons door te geven? Geef deze informatie dan 

alsnog aan ons door. Dit hoeft niet wanneer de verzekering is ingegaan of wij de verzekering hebben geweigerd.

Blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven? Dan kunnen wij uw aanvraag weigeren of een eventuele schade niet of niet volledig betalen.
Is de verzekering ingegaan en zouden wij uw aanvraag niet hebben geaccepteerd als wij alle informatie van u hebben gehad? Dan mogen wij de verzekering 
opzeggen. Hetzelfde geldt als u ons met opzet heeft willen misleiden.

Naam tussenpersoon

Rekening-courant nummer  Subnummer

1 / Gegevens verzekeringnemer
Naam van bedrijf

Naam van contactpersoon

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

IBAN-nummer  Telefoonnummer  Website

2 / Contractgegevens
Gewenste ingangsdatum

Gewenste betalingstermijn  *	1 maand  *	3 maanden  *	6 maanden  *	12 maanden
Automatische incasso (bij maandbetaling verplicht)     *	Ja  *	Nee

 ͭ Voordat de verzekering ingaat, moet u de premie van de eerste betaaltermijn aan uw tussenpersoon betalen. 
Heeft u gekozen voor betaling per maand? Dan betaalt u de premie van de eerste drie maanden aan uw tussenpersoon.

 ͭ In geval van automatische incasso is uw machtiging nodig. Deze machtiging verstrekt u door het ondertekenen van het machtigingsformulier.  
Het machtigingsformulier sturen wij mee bij het verzenden van de offerte.

3 / Gewenste dekking
* Aansprakelijkheid
* Schadeverzekering, alleen in combinatie met aansprakelijkheid
* Ongevallenverzekering, alleen in combinatie met aansprakelijkheid



3

dV
 A

 K
RB

 0
31

2

4 / Gegevens van kartbaan
Is de kartbaan outdoor of indoor?

Wat is de lengte van de baan? Wat is de breedte van de baan?

Is de baan verdeeld over meerdere verdiepingen? Hoeveel bochten heeft de baan?

Waaruit bestaat de afzetting van de baan en welke materialen zijn er gebruikt?

Hoeveel karts rijden er tegelijkertijd op de baan?

Zijn er professionele karttrainingen en/of wedstrijden op de baan?

5 / Gegevens karts
Merk en type

Eigen bouw     *	Ja  *	Nee

Cilinderinhoud  cc  Zijn de karts begrensd?  *	Ja  *	Nee

Maximale snelheid zonder begrenzing   kilometer per uur

Hoe vaak is er onderhoud aan de karts?   *	dagelijks  *	wekelijks  

  *	anders, namelijk:

Verzorgt een gediplomeerd monteur het onderhoud?    *	Ja  *	Nee

Zo ja, wat is zijn naam?

Kan bij een calamiteit de besturing van karts worden overgenomen?    * Ja  * Nee

Zo nee, welke noodvoorzieningen zijn er aanwezig?

Waar wordt er afgetankt?
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6 / Schadeverleden verzekeringnemer
Zijn er in de afgelopen 5 jaar schades geweest die deze verzekering zou dekken? 
*	Ja  *	Nee

Zo ja, wat is de datum, het soort schade en het uitkeringsbedrag?

7 / Overig
Hoeveel officials zijn er minimaal aanwezig?

Zijn de officials meerderjarig?  *	Ja  *	Nee
Bezitten zij een EHBO-diploma?  *	Ja  *	Nee
Is altijd een gediplomeerde EHBO’er aanwezig?  *	Ja  *	Nee
Wordt een vrijwaringbeding gebruikt? (Zo ja, graag kopie bijsluiten)  *	Ja  *	Nee
Wordt er gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs?  *	Ja  *	Nee
Mag er worden gerookt op en rond de baan?  *	Ja  *	Nee
Is de organisatie aangesloten bij NAB-NFK of KNAF?  *	Ja  *	Nee

Wat is het merk en type van de brandblussers? 

Hoeveel brandblussers zijn er in totaal aanwezig?     

Heeft u een geldige onderhoudsovereenkomst voor blusmiddelen?  *	Ja  *	 Nee

Wat is de omzet van de kartbaan in het afgelopen jaar?  €    
Let op! De nevenactiviteiten kunt u buiten beschouwing laten.

8 / Verzekeringsverleden verzekeringnemer
Had u eerder een aansprakelijkheidsverzekering voor een kartcentrum?  *	Ja  *	Nee

Zo ja, vul de volgende gegevens in:

Naam van maatschappij  Polisnummer

Datum van beëindiging

Reden voor beëindiging

Bijsluiten van informatie
Sluit de volgende informatie bij. Hiermee kunnen wij het risico goed beoordelen en u een offerte op maat aanbieden.
 ͭ Foto’s van de kartbaan
 ͭ Plattegrond met aanduidingen van baanofficials, toeschouwers en afzettingen
 ͭ Kopie van het reglement
 ͭ Huisregels bij calamiteiten
 ͭ Vrijwaringbeding
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Belangrijk!
Lees voordat u dit aanvraagformulier ondertekent, de toelichting over de mededelingsplicht door. U vindt deze toelichting aan het begin van het formulier.

Waarmee gaat u akkoord als u ondertekent?
 ͭ U gaat met het volgende akkoord;
 ͭ het sluiten van deze verzekering;
 ͭ de dekking van deze verzekering zoals in de voorwaarden* is omschreven;
 ͭ alle voorwaarden* van deze verzekering;
 ͭ dat wij altijd uw kartbaan kunnen (laten) inspecteren. 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam  Plaats en datum

Handtekening

* U kunt de voorwaarden van de motorrijtuigverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden downloaden van onze website  
verzekeren.vereende.nl/downloads.
U kunt ze ook opvragen via telefoonnummer +31 (0)70 340 8100 of via email op verzekeren@vereende.nl.



de Vereende
Handelskade 49
Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk

+31 (0)70 340 81 00
verzekeren@vereende.nl 
verzekeren.vereende.nl

IBAN NL67ABNA0463168437 
BIC ABNANL2A KvK 33054669 
BTW/VAT NL.0014.19.043.B01
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