
Zweefvliegtuig Motorzwever

AANMELDINGSFORMULIER "De Luchtvaart Onderlinge W.A."

Registratie

Fabrikant

Type

Serienummer

Bouwjaar

Datum laatste groot onderhoud

Datum aanschaf

Totaal aantal starts

Totaal aantal uren

Gewenste verzekerde waarde. Inclusief instrumenten , maar exclusief eventuele voortstuwingseenheid         €  

Gewenste verzekerde waarde van de voortstuwingseenheid  1)                                                                                       €

Aanschafprijs (Factuur met de door u geschatte verdeling  bijvoegen)                                                                          €

 Ja Nee

Waar was dit toestel vorig jaar verzekerd ? Polisnummer

Is er voor de financiering een lening afgesloten ?

EIGENAAR  2)

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

VERZEKERDE  2)  Alleen invullen als verzekerde niet de eigenaar is

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor de "ingroeiregeling", waarbij de instap kosten (voorschot premie) over 
twee jaar wordt gespreid. ja nee

1)Alleen van toepassing op motorzwevers. 
    Let op de waardeverandering van de voortstuwingsinrichting . Indien nodig dient u jaarlijks de verzekerde waarde aan te passen. Bij een eventuele schade 
    wordt rekening gehouden met het aantal gemaakte uren. 
    Bij motorzwevers waarbij grondberoering van de voortstuwingseenheid mogelijk is , geldt een verhoogd eigen risico. 
2) a. Voor een rechtspersoon dient bij de eerste aanmelding bij de D.L.O. een kopie van de Statuten en van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koop- 
         handel te worden bijgevoegd. 
         Indien statutair  voorgeschreven  dienen meerdere bestuursleden dit formulier mede te ondertekenen met vermelding van naam en funktie. 
    b. Indien er sprake is van meerdere eigenaren/verzekerden, zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele verschuldigde premie . Zij dienen dit formulier 
         mede te ondertekenen en naam, adres en woonplaats gegevens op het tweede blad te vermelden.

Betreft een

Ondergetekende(n) wenst(wensen) bovenbeschreven toestel te verzekeren tegen cascoschaden , zoals omschreven in de 
Statuten en Regelementen van De Luchtvaart Onderlinge W.A.  

De verzekering dient in te gaan op  

Plaats

Datum

Naam

Funktie (zie 2a)

Handtekening

Ondertekening        Eigenaar/Verzekerde                            Bestuurslid                                                            Bestuurslid

Na invulling, het formulier uitprinten , ondertekenen en opsturen naar : 
De Luchtvaart Onderlinge W.A.  
T.a.v. Polisbeheerder  
Antwoordnummer 642   
7600 WB Almelo

Mobiel Mobiel



E-mailadres

Telefoon

Woonplaats

Postcode

Adres

Naam

E-mailadres

Telefoon

Woonplaats

Postcode

Adres

Naam

E-mailadres

Telefoon

Woonplaats

Postcode

Adres

Naam

E-mailadres

Telefoon

Woonplaats

Postcode

Adres

Naam

Handtekening Handtekening

HandtekeningHandtekening

Handtekening

E-mailadres

Telefoon

Woonplaats

Postcode

Adres

Naam

Handtekening

E-mailadres

Telefoon

Woonplaats

Postcode

Adres

Naam

AANMELDINGSFORMULIER "De Luchtvaart Onderlinge W.A." (volgblad )

Naam

Handtekening

E-mailadres

Telefoon

Woonplaats

Postcode

Adres

Naam

Handtekening

E-mailadres

Telefoon

Woonplaats

Postcode

Adres

Mobiel Mobiel

Mobiel Mobiel

Mobiel Mobiel


AANMELDINGSFORMULIER "De Luchtvaart Onderlinge W.A."
Is er voor de financiering een lening afgesloten ?
EIGENAAR  2)
VERZEKERDE  2)  Alleen invullen als verzekerde niet de eigenaar is
Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor de "ingroeiregeling", waarbij de instap kosten (voorschot premie) over twee jaar wordt gespreid.
1)Alleen van toepassing op motorzwevers.
    Let op de waardeverandering van de voortstuwingsinrichting . Indien nodig dient u jaarlijks de verzekerde waarde aan te passen. Bij een eventuele schade
    wordt rekening gehouden met het aantal gemaakte uren.
    Bij motorzwevers waarbij grondberoering van de voortstuwingseenheid mogelijk is , geldt een verhoogd eigen risico.
2) a. Voor een rechtspersoon dient bij de eerste aanmelding bij de D.L.O. een kopie van de Statuten en van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koop-
         handel te worden bijgevoegd.
         Indien statutair  voorgeschreven  dienen meerdere bestuursleden dit formulier mede te ondertekenen met vermelding van naam en funktie.
    b. Indien er sprake is van meerdere eigenaren/verzekerden, zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele verschuldigde premie . Zij dienen dit formulier
         mede te ondertekenen en naam, adres en woonplaats gegevens op het tweede blad te vermelden.
Betreft een
Ondergetekende(n) wenst(wensen) bovenbeschreven toestel te verzekeren tegen cascoschaden , zoals omschreven in de Statuten en Regelementen van De Luchtvaart Onderlinge W.A.  
Ondertekening        Eigenaar/Verzekerde                            Bestuurslid                                                            Bestuurslid
Na invulling, het formulier uitprinten , ondertekenen en opsturen naar :
De Luchtvaart Onderlinge W.A. 
T.a.v. Polisbeheerder 
Antwoordnummer 642  
7600 WB Almelo
AANMELDINGSFORMULIER "De Luchtvaart Onderlinge W.A." (volgblad )
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