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BELGIAN HISTORIC VEHICLE ASSOCIATION VZW 
AANVRAAGFORMULIER THE CLASSIC CAR INSURANCE® & THE CLASSIC ASSISTANCE® 

 
 

 

Formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Marsh per post of per email:
 Kantoor Antwerpen: Uitbreidingstraat 72, 2600 Antwerpen –  03/286.63.58 – @ behva.ant@marsh.com

 Kantoor Brussel: Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Brussel –  02/674.96.69 – @ behva.bru@marsh.com

 Kantoor Gent: NETWORKS GENT Building TWO, Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Sint-Denijs-Westrem –09/298.08.38–@behva.gent@marsh.com 

 Kantoor Luik: Blue Point Liège, Bld Emile de Laveleye 191, 4020 Liège –  04/340.18.45 – @ behva.lgg@marsh.com

 Kantoor Roeselare: Regus Roeselare West Wing Park, Kwadestraat 149/bus 0.1, 8800 Roeselare –  051/26.84.85 – @ behva.roe@marsh.com

 

 
 

Uw BEHVA-lidnummer: _________________________________________ 

 

Formulier voor :  Nieuw contract Vervanging voertuig in contract CT : _______________________________ 
  
 

 

VERZEKERINGSNEMER (IN HOOFDLETTERS A.U.B.) 

Dhr  Mevr. Mej.  

Naam :    ....................................................................................................  Voornaam :    ......................................................................................................  

(Meisjesnaam voor een gehuwde vrouw) 

Adres :    ...........................................................................................................................................................................  nr :  .................  bus:  ................  

Postcode :    ...............................................................................................  Gemeente :     .....................................................................................................  

GSM :    .....................................................................................................  Tel.:   ..........................................................  Fax: .............................................  

Email :   .....................................................................................................  Geboortedatum :      /     /         Datum rijbewijs:      /     /      

Beroep (aard van uw activiteiten) : .................................................................................................................................................................................................  

 

TE VERZEKEREN VOERTUIG (IN HOOFDLETTERS A.U.B.) 
Type (wagen, lichte vrachtwagen, …):   .....................................................  Merk en Model:  ..................................................................................................  

Plaatnummer:  ...........................................................................................  Chassisnummer:  ................................................................................................  

Datum 1ste inverkeerstelling:   .....................................................................  M.T.M. (voertuig >3,5 ton): ..................................................................................  

Gebruikelijke stalplaats (van 22u tot 7u):....................................................   

Hoort bij dit voertuig een aanhangwagen (M.T.M. >750 kg)?                         Ja   Neen 

     Zo JA :  Merk :  ..........................................  Afmeting (L/B):  .................................. Gewicht :   .................................... Plaatnr :   ....................................  

Enkel voor voertuigen tussen 15 en 24 jaar: 

-   Vermogen in kW/CC:     

-   Bonus/malus graad (Schadeattest bijvoegen):     
 
 

 

 

GEWENSTE WAARBORGEN  

 Burgerlijke aansprakelijkheid (AXA Belgium FSMA 0039) + Bijstand (ATV FSMA 1015)1 Ja   Neen Premie :          € ..................................................  

 Rechtsbijstand (ARAG FSMA 0445) Ja   Neen  Premie :          € ..................................................  

 Ongevallen bestuurder/inzittenden (AIG Europe FSMA 0976) Ja   Neen Premie :          € ..................................................  

 Volledige omnium (Hiscox Belgian branch FSMA 490964) (na expertise)2: Ja   Neen Premie :          € ..................................................  

 Max. 2.000 km/jaar Max. 5.000 km/jaar  Max. 10.000 km/jaar 

 Gedeeltelijke omnium (Hiscox FSMA 490964) (na expertise)2 Ja   Neen Premie :          € ..................................................  

 Brand/Diefstal voertuigen in rust (Hiscox FSMA 490964) (na expertise)2 Ja   Neen Premie :          € ..................................................  

 Uitbreiding bijstand Europa (reisbijstand) (ATV FSMA 1015) : Ja   Neen 

 Met vervangwagen Zonder vervangwagen   Premie :          € ..................................................  

 Uitbreiding Travel Insurance (gezin) (ATV FSMA 1015) Ja   Neen Premie :          € ..................................................  

 Uitbreiding Regularity buitenland (AXA Belgium FSMA 0039) Ja   Neen Premie :          € ..................................................  

Aantal deelnames per jaar:  Max. 3/j.  Max. 5/j.  Max. 7/j. 

              TOTAAL:       €  ................................................  
 

                                                           
1  BA + Bijstand premie vanaf 01/11 =  30€ / vanaf 01/01 = 15€ (Geen bijstand voor bromfietsen en tractoren) 
2 < 50.000€ : Tele-estimation omnium (online toepassing via de BEHVA-website waar u een bevestiging kan ontvangen van uw eigen waardebepaling op basis van een 

aantal criteria en foto’s) - Zie https://www.behva.be/nl/verzekeringen/tele-estimation-omnium 

 > 50.000€ : Expertiseverslag                                                                    
 

Vervaldag: 1 maart - Premies zijn forfaitair en ondeelbaar (behalve voor voertuigen tussen 15 en 24 j.) 
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BETALINGSMODALITEITEN: 

Na ontvangst van het aanvraagformulier en onder voorbehoud van aanvaarding, zal u een betalingsverzoek samen met een verzekeringsattest 
verzonden worden. 
 

 
 
 

  Ik bevestig de algemene voorwaarden, de informatiefiches IPID en de onderstaande voorwaarden (zie belangrijke informatie) te hebben   

 gelezen en goedgekeurd. 

  Ik ga akkoord met communicatie per email      Ja Neen 
 

 Datum :      /     /20            Handtekening voor akkoord: ________________________________________________  
  

 

Gewenste aanvangsdatum:      /     /20      
 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

Verzekerde bevestigt dat: 

 hij eigenaar of gebruiker is van een voertuig voor dagelijks gebruik (bewijs toe te voegen: kopie inschrijvingsbewijs en verzekeringsbewijs of verklaring van de werkgever indien het 
een firmawagen betreft); 

 hij hierbij Marsh NV mandateert om in zijn/haar naam een autoverzekeringspolis van de vzw BEHVA te onderschrijven voor bovenvermeld risico;  

 hij akkoord gaat dat de verzekeraar het recht heeft om elk contract individueel te beëindigen volgens de Algemene Voorwaarden aangesloten bij de vzw BEHVA;  

 hij kennis heeft genomen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de door de vzw BEHVA voor hem onderschreven polis, waarvan kopie beschikbaar is via de website 
www.behva.be rubriek "verzekeringen"; 

 hij verklaart zijn voertuig enkel te gebruiken volgens wettelijke bepaling. 
Zijn uitgesloten :  
- commercieel en professioneel gebruik; 
- woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer; 
- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer; 
- gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten. 

 hij verklaart op zijn eer de laatste 2 jaar geen rijverbod te hebben gehad in tengevolge van: 
- dronkenschap of 
- fraude aan de verzekering; 
en ook niet te lijden aan een lichamelijke bijzonderheid of ziekte die zijn rijvermogen kan aantasten. 

 hij aanvaardt dat de maatschappij zich het recht voorbehoudt verhaal uit te oefenen in de gevallen voorzien in de Minimlale Voorwaarden voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen. 

De kandidaat onderschrijver bevestigt de waarheid en de oprechtheid van zijn verklaringen die gelden als basis voor het contract. De verzekeringspolis zal ten vroegste aanvang nemen 
vanaf de officiële kennisgeving door Marsh NV van de aanvaarding van het te verzekeren risico door de betrokken verzekeraars voor de waarborgen B.A., casco, mini-casco, individuele 
inzittenden, bijstand en rechtsbijstand. 

Dit verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat onderschrijver, noch de verzekeraar tot het sluiten van het verzekeringscontract. Indien binnen de 30 dagen na de ontvangst van het 
voorstel de verzekeraar aan de kandidaat onderschrijver geen verzekeringsaanbod ter kennis heeft gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of 
de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. De ondertekening van dit aanvraagformulier brengt geen dekking 
met zich mee. 
 

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Voor onze diensten als verzekeringstussenpersoon en als risicoadviseur, verzamelen en gebruiken wij (Marsh nv) als verwerkingsverantwoordelijke bepaalde van uw persoonsgegevens, 
zoals uw naam en uw contactgegevens. Tot deze persoonsgegevens kunnen ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens behoren, zoals bijvoorbeeld informatie over uw 
gezondheid. De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken zijn onder andere het vestigen van de klantenrelatie, het bemiddelen van uw verzekeringsdekking, het beheer 
van uw verzekeringspolis(sen) inclusief de inning van de premies en de afhandeling van uw schadegevallen en het voorkomen van misdrijven. 

De rechtsgronden op basis waarvan we uw persoonsgegevens verwerken zijn afhankelijk van onze specifieke verwerkingsactiviteiten: de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen 
aan een wettelijke verplichting, de vervulling van een taak van algemeen belang, gerechtvaardigde belangen, toestemming en het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een 
rechtsvordering (steeds, zoals gedefinieerd in ons Privacybeleid). U heeft het recht op inzage, correctie en doorhaling van uw persoonsgegevens, evenals andere rechten zoals toegelicht 
in ons Privacybeleid. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorsturen naar derden, zoals verzekeraars, herverzekeraars, schade-experts, onderaannemers, ondernemingen die deel uitmaken van de groep Marsh 
& McLennan Companies en bepaalde overheidsinstanties die uw persoonsgegevens nodig kunnen hebben voor de in ons Privacybeleid beschreven doeleinden.  

Een meer uitgebreid overzicht van de doeleinden, de rechtsgronden en derden waarmee wij persoonsgegevens delen, kunt u hier terugvinden. 

Afhankelijk van de omstandigheden kan het gebruik van de in deze Privacyverklaring beschreven persoonsgegevens behelzen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten 
België of Luxemburg en de Europese Economische Ruimte. In het kader van dergelijke doorgifte zullen wij passende veiligheidsmaatregelen nemen. 

Gebruik van persoonsgegevens waarvoor uw toestemming vereist is: soms is het noodzakelijk dat we bijzondere categorieën van persoonsgegevens verzamelen en gebruiken (zoals 
bijvoorbeeld gezondheidsgegevens). Desgevallend hebben wij voor deze verwerking van uw gegevens dan uw toestemming nodig om u de betreffende diensten te kunnen leveren. U heeft 
het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als u dat doet, kan dit betekenen dat we u geen diensten meer kunnen leveren, dat we uw verzoek of schadegeval niet langer kunnen 
behandelen of dat uw verzekeringsdekking stopt. 

Ingeval u ons persoonsgegevens verstrekt over een andere persoon dan uzelf, verbindt u zich er toe die persoon te informeren over ons gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. U 
verbindt er zich eveneens toe zijn of haar toestemming te verkrijgen voor ons gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals zijn of haar medische gegevens. U stemt 
ermee in dat onze dienstverlening aan u onderworpen is aan de voorwaarde dat u die informatie aan de betrokken persoon verstrekt en dat u zijn of haar toestemming bekomt. Een derde 
van wie wij persoonsgegevens gebruiken, kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan dan tot gevolg hebben dat we die derde of u geen diensten meer kunnen leveren, dat 
we zijn of haar verzoeken of schadegevallen niet langer kunnen behandelen of dat de betreffende verzekeringsdekking stopt. 

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en hoe u uw rechten ten aanzien van die gegevens kunt uitoefenen. U kunt ook een exemplaar 
van ons Privacybeleid opvragen door een e-mail te sturen naar privacy.belgium@marsh.com of brief naar Marsh nv, Functionaris voor Gegevensbescherming, Lokale vertegenwoordiger, 
Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Brussel, België. 
 

TOEPASBAAR RECHT 

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst. 
 

UW AANGEWEZEN GESPREKSPARTNER 

Uw tussenpersoon is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u in te lichten over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen bij de 
verzekeringsmaatschappijen te ondernemen. Hij staat u eveneens terzijde mocht er tussen u en een verzekeraar een probleem rijzen. 

Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (fax: 02 547 59 75 – 
email: info@ombudsman.as).  U kan zich ook altijd tot de rechtbank wenden. 

http://www.bfov-fbva.be/

