
                    

            

                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG AFLOPENDE REIS EN ANNULERINGSVERZEKERING 

 

AANVRAAG AFLOPENDE REIS EN ANNULERINGSVERZEKERING 

 

Verzekeringnemer  

 Voorletters   •   Achternaam 

________________       ______________________________________________________ 

 Adres  

_________________________________________________________________________ 

 Postcode          •   Woonplaats 

________________________________      ______________________________________ 

 Geboortedatum       •    Ma  / Vrouw 

________________________________      

 

Verzekerde(n) 

 Voornamen conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

 Achternaam  conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

 Geboortedatum       •    Ma  / Vrouw 

________________________________      

 

 Voornamen conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

 Achternaam  conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

 Geboortedatum       •    Ma  / Vrouw 

________________________________      

 

 Voornamen conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

 Achternaam  conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

 Geboortedatum       •    Ma  / Vrouw 

________________________________      

  



                    

            

                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG AFLOPENDE REIS EN ANNULERINGSVERZEKERING 

 

Aflopende reisverzekering 

Aantal reisdagen ☐ 0 - 60 dagen 

☐ 0 - 180 dagen 

☐ 0 - 365 dagen 

Gewenste dekking ☐ Economy Class 

☐ Comfort Class 

☐ Royal Class 

(vermoedelijke) vertrekdatum  

 

 

Aflopende reisverzekering 

Boekingsdatum reis  

Aanvangsdatum reis  

Reissom (alle verzekerden) €  
Aantal dagen  

Meeverzekeren plaatsvervanger ☐ nee 

☐  ja, naam en voorletters 

 

 

 

 

Strafrechtelijke feiten 

Bent u of een andere belanghebbende bij de thans aangevraagde verzekering de laatste acht jaar in aanraking geweest met 

politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of andere personen werd of werden verdacht van het plegen van een strafbaar feit? 

(waar ook overtredingen onder vallen) 

☐ nee ☐ ja, nl: 

 

Bijzonderheden aangevraagde en gelijksoortige verzekering(en) 

Heeft een maatschappij u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of 

daaraan een verhoogde premie en/of bijzondere voorwaarden gesteld? 

☐ nee ☐ ja, nl: 

 datum(dd-mm-jj) 

 maatschappij 

 polisnummer 

 

Loopt er thans bij een andere maatschappij een soortgelijke verzekering? 

☐ nee ☐ ja, nl: 

 datum(dd-mm-jj) 

 maatschappij 

 polisnummer 



                    

            

                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG AFLOPENDE REIS EN ANNULERINGSVERZEKERING 

 

Heeft u of een andere belanghebbende ooit eerder schade geleden ten gevolge van of veroorzaakt met betrekking tot 

gebeurtenissen als gedekt bij de thans aangevraagde of andere schadeverzekering(en)? 

☐ nee ☐ ja, nl: 

 datum(dd-mm-jj) 

 maatschappij 

 polisnummer 

 

 

 

Verklaring en ondertekening (belangrijk) 
U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn 

beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. 

De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en 

de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan u het antwoord al bij De Goudse bekend veronderstelt, dient u 

toch volledig te beantwoorden. Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die u bekend worden nadat deze aanvraag 

is verzonden, maar voordat De Goudse definitief op uw aanvraag heeft beslist, moet u alsnog meedelen. 

Als er bij deze verzekering, naast uzelf, nog een of meer andere verzekerden zijn die minimaal 16 jaar oud zijn, dan dient u ons 

ook de feiten en omstandigheden te melden die aan deze persoon of personen bekend zijn of behoren te zijn. 

 

Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe 

leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met de bedoeling om ons te misleiden heeft gehandeld of 

De Goudse bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, hebben wij ook het recht om 

de verzekering op te zeggen. 

Met deze aanvraag verklaart u de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage op ons kantoor en 

worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis. 

U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen. 

 

Verwerking persoonsgegevens 

Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door De 

Goudse verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van 

marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te 

kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking 

Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij 

De Goudse. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars 

www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den 

Haag, telefoon 070-3338500). 

 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse uw gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie 

Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te De  Haag. Dit ge eurt o  risi o’s te eheerse  e  
fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. 

Zie www.stichtingcis.nl. 

 



                    

            

                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG AFLOPENDE REIS EN ANNULERINGSVERZEKERING 

 

Fraude 

Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak of 

verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat. 

Gevolgen fraude 

Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat er in het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak zal worden 

toegekend, dan wel verzekeringsdekking zal worden verleend. Voorts kan fraude tot gevolg hebben dat: 

- er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie; 

- tot beëindiging van de verzekering(en) zal worden overgegaan; 

- er registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gehanteerde signaleringssysteem; 

- terugvordering plaatsvindt van de eventueel reeds gedane uitkering(en) en de geldswaarde van onterecht toegekende 

aanspraken, dan wel verzekeringsdekking alsnog zal worden ontzegd; 

- terugvordering plaatsvindt van eventueel reeds gemaakte kosten ter vaststelling van een aanspraak of het recht op een 

(periodieke) uitkering 

 

Toepasselijk recht en klachten 

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u 

voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie 

voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 

93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Voor  meer informatie kunt u ook terecht op www.kifid.nl. 

 

 

Plaats   : _______________________________________________   

       

Datum (dd-mm-jj) : _______________________  

 

 

 

_______________________________________________ 

handtekening verzekeringnemer  

 

 

 

Verzekeringsadviseur:  37265 

G & S Assurantiën BV 

+31 (0)71-3417330 

 

 

 

Na ondertekening dit aanvraagformulier scannen en emailen naar:  info@gensassurantien.nl 

 

of opsturen naar:       G & S Assurantiën BV 

          De Goudse Verzekeringen 

Postbus 1050 

          2302 BB LEIDEN 


