Verklaring ten behoeve van de verzekeringsaanvraag van de verhuurder voor het
verzekeren van de camper gedurende de periode dat deze aan de huurder wordt verhuurd.
Verzekeraar van de verhuurder heeft deze verklaring nodig voor een juiste risicobeoordeling.
De verklaring heeft betrekking op de huurder en de eventuele medebestuurder. Verklaar
naar waarheid anders kan dat ertoe leiden dat in geval van schade een uitkering door
verzekeraar op u wordt verhaald.
De persoonsgegevens die u als huurder en de eventuele medebestuurder verstrekt zijn
nodig om de verzekeringsovereenkomst van de verhuurder tot stand te brengen en uit te
voeren. Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij gaan zorgvuldig om
met deze gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen.
Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons
Privacystatement. U vindt deze op de website www.nkc.nl/privacystatement.
Verhuurder
Naam
Adres
Postcode/woonplaats

Huurder
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Rijbewijsnummer
Datum afgifte rijbewijs
Datum rijbewijs gehaald

Medebestuurder
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Rijbewijsnummer
Datum afgifte rijbewijs
Datum rijbewijs gehaald

u verklaart als huurder en eventuele medebestuurder van de camper dat:
•

u en de eventuele medebestuurder in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs dat
hoort bij het besturen van de camper;

•

u en de eventuele medebestuurder nooit een verzekering heeft aangevraagd die door
een verzekeraar is geweigerd, opgezegd of tegen bijzondere voorwaarden is
geaccepteerd;

•

u en de eventuele medebestuurder, in de afgelopen acht jaar niet verdacht bent
(geweest) van of veroordeeld voor:
- Diefstal, bedrog, oplichting, heling, valsheid in geschrifte of poging daartoe;
- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de
vrijheid of het leven of een poging daartoe;
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische
delicten;
- Een verkeersmisdrijf die heeft geleid tot een gevangenisstraf of een (voorwaardelijke)
rijontzegging van zes maanden of meer of een boete groter dan EUR 750,-;
Let op: dit geldt ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken
of de rechter u een maatregel heeft opgelegd.

•

u en de eventuele medebestuurder in de laatste 2 jaar niet meer dan 2 schades door
uw/zijn schuld geclaimd hebt die gedekt werd door een auto- of soortgelijke verzekering
(zoals een verzekering voor een motor, camper of ander motorrijtuig);

•

u en de eventuele medebestuurder in de afgelopen acht jaar niet betrokken bent
(geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling;

•

u en de eventuele medebestuurder, in de afgelopen acht jaar de rijbevoegdheid
(voorwaardelijk) niet is ontzegd.

•

u en de eventuele medebestuurder er van op de hoogte zijn dat persoonsgegevens
worden getoetst bij het Centraal Informaties Systeem van de Stichting CIS.
Dit voor een verantwoord acceptatie en risicobeleid en om fraude te voorkomen. Meer
informatie hierover vindt u op www.stichtingcis.nl

Naar waarheid verklaard:
Datum
Plaats
Handtekening Huurder

Handtekening Medebestuurder

