
                                                     
 
 
Centraal Beheer  
Laan van Malkenschoten 20 
7333 NP Apeldoorn  

Postbus 700 
7300 HC Apeldoorn  

www.centraalbeheer.nl     Adviseur     Allart Verzekeringen 

Debiteurnummer         ………………………………. 

Agentnummer  225608 

       Contractvervaldatum    1 januari 
        

Incasso wijze    Via de adviseur 
   

Aanvraagformulier Taxi 
 
Belangrijk: toelichting bij het invullen van dit formulier 

1. Als aanvrager of kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht alle vragen in dit 

aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en 

omstandigheden die gaan over een andere belanghebbende bij deze verzekering. 

2. Als u na deze aanvraag nog feiten en omstandigheden wilt veranderen, dan moet u dat aan 

uw adviseur laten weten. Dit geldt alleen als wij nog geen definitieve beslissing hebben 

genomen om uw aanvraag te accepteren. Verder moet het gaan om feiten en 

omstandigheden waarover wij vragen stellen in dit formulier. 

3. Als u de vragen niet naar waarheid beantwoordt, kan een uitkering minder worden of zelfs 

vervallen. Informeert u ons met opzet niet correct? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.  

4. Met de informatie uit uw aanvraagformulier beoordelen wij of we uw taxiverzekering 

accepteren. U heeft geen voorlopige dekking in de periode tussen uw aanvraag en onze 

acceptatie. 

 

1. Bedrijfsgegevens 
 
Juridische bedrijfsnaam ________________________________________________________ 
Adres vestiging  ________________________________________________________ 
Postcode / Plaats  ________________________________________________________ 
Correspondentieadres ________________________________________________________ 
Postcode / Plaats  ________________________________________________________ 
Rechtsvorm  O  eenmanszaak O VOF  O BV  O NV 
    O  anders: _______________________________________________ 
Eigenaar/eigenaren  ________________________________________________________ 
Geboortedatum eigenaar1 ________________________________________________________ 
Geboortedatum eigenaar2 ________________________________________________________ 
 
Emailadres   ________________________________________________________ 
Telefoonnummer  ________________________________________________________ 

http://www.centraalbeheer.nl/


IBAN rekeningnummer ________________________________________________________ 
KVK nummer  ________________________________________________________ 
 
 
2. Chauffeur(s) 
Welke chauffeur(s) rijdt/rijden in de taxi(’s)? 
 
Achternaam en voorletters ______________________________________________________ 
Adres   ______________________________________________________ 
Postcode – Plaats  ______________________________________________________ 
Geboortedatum  ______________________________________________________ 
In bezit van geldige chauffeurspas?    O Ja  O Nee 

       Heeft u opgebouwde schade vrije jaren?  O Ja, hoeveel: ______________________________ 
       O Nee 

 
Achternaam en voorletters ______________________________________________________ 
Adres   ______________________________________________________ 
Postcode – Plaats  ______________________________________________________ 
Geboortedatum  ______________________________________________________ 
In bezit van geldige chauffeurspas?    O Ja  O Nee 

   
Heeft u opgebouwde schade vrije jaren?  O Ja, hoeveel: ______________________________ 

  O Nee 
 
3. Verzekering  
Ingangsdatum  ________________________________________________________ 
Kenteken   ________________________________________________________ 
Meldcode   ________________________________________________________ 
Merk   ________________________________________________________ 
Type   ________________________________________________________ 
Cataloguswaarde   € _______________________________________(incl bpm ,excl btw) 
Soort voertuig  O Taxi (auto) O Taxi (kleinbus)     

 
Vervanging van kenteken ________________________________________________________ 
Dekkingen   O WA inclusief Wet Personenvervoer 

O Casco  O Beperkt Casco 
    O Schadeverzekering Inzittenden 

O Ongevallen Inzittenden 
O Motorrijtuigrechtsbijstand 
 
 

4. Betalingswijze  
O jaar     O Halfjaar     O kwartaal    O maand  

Toeslag termijnbetaling :  nvt            1,7%              2,6%                 3,2%  
 
Als u dit formulier ondertekent, geeft u bij de termijnbetaling via de maatschappij incasso 
toestemming aan Centraal Beheer om een doorlopende afschrijvingsopdracht te sturen naar uw 
bank. Verder gaat u ermee akkoord dat uw bank het bedrag, dat u heeft afgesproken met 
Centraal Beheer van uw rekening afschrijft. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u 
die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 



 
5. Eerdere verzekeringen 

Is u of één van de eigenaren, maatschapsleden, vennoten, firmanten, bestuurders, statutair 
directeuren, voertuigbestuurders in de laatste 5 jaar een verzekering opgezegd of geweigerd, of 
zijn er in die jaren verzwaard voorwaarden voor acceptatie of verlenging van een verzekering 
gesteld?    
 O Ja      O Nee 
 

Zo ja, geef dan aan welke. 

 

soort verzekering  datum   maatschappij  wegens 

___________________ ________________ _______________ _____________________ 

___________________ ________________ _______________ _____________________ 

__________________ ________________ _______________ _____________________ 

 

6. Strafrechtelijk verleden 

Bent u of een van de eigenaren, maatschapsleden, vennoten, firmanten, bestuurders, statutair 
directeuren, voertuigbestuurders van de onderneming 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 op de volgende onderwerpen? 
 
- Diefstal, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte?  

- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, chantage?  

- Overtreding van de Wet wapens en munitie, Opiumwet  

of de wet economische delicten? 

- Ontzegging van de rij- of vaarbevoegdheid?    

- Aanranding, verkrachting, ontucht met minderjarigen,    

bezit van kinderporno? 

- Misdrijven die te maken hebben met terrorisme, witwassen  

of deelname aan een criminele organisatie? 

- Milieumisdrijven?       

- Fraude?  

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. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



7. Betrokkenheid faillissement 

Bent u of een van de eigenaren, maatschapsleden, vennoten, firmanten, bestuurders, statutair 

directeuren, voertuigbestuurders van de onderneming de laatste 8 jaar betrokken geweest bij een 

faillissement? 

O Ja  O Nee 
 

Zo ja, geef dan aan welke. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

U heeft 14 dagen bedenktijd, een rustig idee 

Als u een verzekering heeft afgesloten, krijgt u altijd 14 dagen bedenktijd. Bent u om wat voor 

reden niet tevreden? Laat het ons of uw adviseur dat binnen 14 dagen weten. Voor deze nieuwe 

verzekering hoeft u dan niets te betalen. Heeft u ondertussen premie betaald, dan krijgt u die 

terug.  

 

Belangrijk: Lees voor de ondertekening van dit formulier de toelichting op de reikwijdte van de 

mededelingsplicht. Deze staat vermeld aan het begin van dit formulier. 

 

Slotverklaring 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door 

 

Naam __________________________________________________________________________ 

 

Plaats_________________________________________________Datum____________________ 

 

Functie_________________________________________________________________________ 

 

Handtekening____________________________________________________________________ 

 



Goed om te weten 
 
Bij Centraal Beheer staan we al meer dan 100 jaar klaar voor onze 
klanten. U kent ons vast van ‘Even Apeldoorn bellen’. 
 
U kunt bij ons financiële producten en diensten afsluiten 
Zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheken, spaarrekeningen, beleggingsproducten en diensten 
voor HR en Risicomanagement. Rechtstreeks en via adviseurs die met ons samenwerken. 

 
Vanaf 1995 horen wij bij Achmea 
Centraal Beheer is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn. 
Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 08053410 en de AFM onder nummer 12000606. 

 
Uw gegevens in vertrouwde handen 
Sluit u een verzekering of financiële dienst af? 
Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, 
telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. 
Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens. 

 
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor? 
Kijk dan in ons Privacy Statement op centraalbeheer.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw 
rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons 
Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan een brief naar: 
Centraal Beheer Relatiebeheer 
Postbus 9150 
7300 HZ Apeldoorn 

 
Staan er fouten in dit formulier? 
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er 
kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. 

 
Staat er iets anders in de productvoorwaarden? 
Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat hier wat anders dan 
in de productvoorwaarden? Dan gelden de productvoorwaarden. 
 

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. 
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo 
goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie en ons klachtenformulier op centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven. U kunt 
ook een brief sturen naar: 
Centraal Beheer Klachtenbureau 
Postbus 9150 
7300 HZ Apeldoorn 
 

Meer informatie over Centraal Beheer 
Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten en onze gegevens op centraalbeheer.nl. 
Het adres van Centraal Beheer is: 
Laan van Malkenschoten 20 
7333 NP Apeldoorn  

 

 


