
Van:	 	

Telefoon:

E-mailadres:	 	 	 	

Datum	(dd-mm-jjjj):

		 Betreft: Meeverzekeren van een nieuw voertuig op een A-contract

Polisnummer:

T.n.v.:

Ingangsdatum	(dd-mm-jjjj):	 	 	 Bestuurder:
Opm. Voertuigen dienen binnen 28 dagen nadat ze op naam zijn gezet, bij de RDW aangemeld te zijn. Zorg er dus voor dat ze tijdig aan 
Avéro Achmea worden doorgegeven.

Merk:

Type:	 	 	 	

Kenteken:	 	 	

Meldcode:	 	 	

Bouwjaar:

Gewicht/Treingewicht*	 Kg.	 	 (*Bestel-	en	vrachtauto's	incl.	laadvermogen.)

Catalogusprijs:	 €	 	 	 	 	 incl.	BTW			 	 excl.BTW

Extra’s		 De	waarde	van	de	extra’s	dient	in	de	cataloguswaarde	te	worden	opgenomen.	

Stickers/belettering	e.d.:	 	€	 Opgenomen	in	catalogusprijs	 	 		ja						 		nee

Navigatiesysteem**:	 	€	 Opgenomen	in	catalogusprijs	 	 		ja						 		nee

**Mobiele navigatie is, indien niet opgegeven, tot €	500,00 meeverzekerd.

Ter	vervanging	van	kenteken:	 Per	(dd-mm-jjjj):

	 Gewenste	dekking	aankruisen:	 	 Wa

	 	 Wa	+	Beperkt	Casco

	 	 Wa	+	Casco

	 	 Wa	+	Brand/Diefstal

	 	 Ongeval	Inzittenden

	 	 Schadeverzekering	inzittenden

	 	 Rechtshulp

Eigen	risico’s	 	 Wa:	 €

	 	 Casco:	 €	

	 	 Beperkt	Casco:	 €	

	 	 Glas:	 €	

OPVOER VAN VOERTUIGEN

Naam	verzekeringsadviseur

	
	 	Avéro	Achmea	

A-contract	wagenparken
	 tel.:	058	297	90	20
	 fax:	058	297	72	60
	 acc.wagenpark.avero@achmea.nl

J-4395D-10-07
Dit bericht is bedoeld voor de geadresseerde alleen. Het kan vertrouwelijke informatie bevatten en indien u niet de juiste ontvanger bent, wordt u verzocht deze informatie 

vertrouwelijk te behandelen en ons te informeren. De inhoud mag niet gebruikt, gekopieerd of getoond worden aan iemand anders dan de geadresseerde.
Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410

Verzenden
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