Opvoerformulier bestuurder Taxi
Naam Taxibedrijf:
Contractnummer:

Betreft kenteken(s) taxi(‘s):
Gegevens chauffeur
Achternaam en voorletters:
Adres:
Postcode – Plaats:
Geboortedatum:
Zijn er opgebouwde schade vrije jaren privé?

O Ja, hoeveel:
O Nee

(Indien ja, graag een kopie van de privépolis meesturen.)

Zijn er opgebouwde schade vrije jaren zakelijk? O Ja, hoeveel:
O Nee
(Indien ja, graag een kopie van de polis meesturen.)

Heeft u een verklaring van een vorige werkgever betreffende het aantal jaren dat u bij deze
werkgever schadevrij heeft gereden?
O Ja O Nee
(indien ja, graag de werkgeversverklaring meesturen.)

Slotvragen
1. Eerdere verzekeringen
Is u in de laatste 5 jaar een verzekering opgezegd of geweigerd, of zijn er in die jaren verzwaarde
voorwaarden voor acceptatie of verlenging van een verzekering gesteld?
O Ja O Nee
Zo ja, geef dan aan welke soort verzekering, datum, maatschappij, reden
__________________ ________________ _______________ _____________________
__________________ ________________ _______________ _____________________
__________________ ________________ _______________ _____________________

2. Strafrechtelijk verleden
Bent u in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met de politie of justitie als verdachte en/of om een
lopend onderzoek, een veroordeling of de uitvoering van een straf of maatregel?
O Ja O Nee
Zo ja, geef dan aan welk strafbaar feit het ging. Of het tot een rechtszaak is gekomen en welke (straf)
maatregelen ten uitvoer zijn gelegd. U kunt deze informatie ook vertrouwelijk aan onze directie
sturen.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Betrokkenheid faillissement
Bent u de laatste 8 jaar betrokken geweest bij een faillissement?
O Ja O Nee
Zo ja, geef dan aan welke.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Slotverklaring
U dient de vragen op dit formulier zo goed mogelijk en eerlijk in te vullen.
U heeft bovenstaande vragen beantwoord. Als er iets verandert, dan dient u dat aan ons te vertellen,
ook als dat gebeurt voordat u van ons een polisblad heeft gekregen.
Als blijkt dat u de vragen niet eerlijk heeft beantwoord of als blijkt dat u ons verkeerde informatie
heeft gegeven, dan kunnen wij het volgende doen:
•
Wij kunnen de toevoeging van u als chauffeur op het wagenpark weigeren of beperken.
•
Wij kunnen de behandeling van de claim of de verzekering stoppen.
•
Als wij extra kosten hebben gemaakt, dan kunnen wij deze van u opeisen.
•
Wij kunnen aangifte doen bij de politie en u registreren in het fraudesysteem van
verzekeringsmaatschappijen. Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door
Naam __________________________________________________________________________
Plaats_________________________________________________Datum____________________
Functie_________________________________________________________________________
Handtekening____________________________________________________________________

