ERARD VERZEKERINGEN NV
Nieuwe Kalsijde 5b
8920 Langemark
Tel: 057/48.57.57
Fax: 057/48.71.51
Noodnummer GSM: 0473/57.57.57
http://www.erard.org/
E-mail: info@erard.org
AANVRAAG OFFERTE AUTO-VERZEKERING
Op zoek naar een goede autoverzekering aan een zéér scherp tarief ?
En de service van een onafhankelijk verzekeringsmakelaar & schadebeheerder ?
Met behulp van dit aanvraagformulier kan u vrijblijvend een offerte op maat krijgen. Elk veld heeft
zijn belang. Aan de hand van die informatie contacteren wij verschillende verzekeringsmaatschappijen. We bespreken uw dossier en zullen prijs/kwaliteit vergelijken. Dan maken we ons
advies op en berichten we u per kerende e-mail. Dit zal maximaal binnen een 14-tal dagen zijn.
Indien het dossier een meer dringende aanpak vereist, kan u ons dit steeds laten weten.
Gegevens over de gewone bestuurder / de hoofdbestuurder van de wagen
Naam & Voornaam: …

Reeds klant bij Erard: JA

NEE

Straat & Nummer: …

Postcode & Gemeente: …

Tel / GSM: …

E-mail: …

Geboortedatum: …

Uitgiftedatum eerste rijbewijs: …

Jaartal laatste ongeval in fout: ...

Huidige bonus malus graad: …

Aantal schades in fout sedert rijbewijs: …

Aantal voertuigen in het gezin: …

Beroep: Arbeider? Bediende? Ambtenaar? Verpleger? Onderwijzer? Militair? Student? …
Is er mogelijkheid om over brandverzekering te spreken (in functie van extra korting): JA
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Gegevens over het te verzekeren voertuig
(o.a. af te lezen op het inschrijvingsboekje of aankoopfactuur)
Merk & Type: …

Bouwjaar: …

Aantal KW’s: …

Datum 1e inschrijving: …

Aantal zitplaatsen: …

Lichte vrachtinschrijving: JA

Privégebruik of beroepsgebruik: …

Rijden er ook kinderen met deze wagen:

4x4:

JA

NEE

Cabrio:

JA

NEE

NEE

Eco-bonus uitstoot <116g CO2: JA

Aantal kilometers per jaar: 0 – 5.000 km ; 5.000 – 10.000 km ; > 10.000 km / jaar
Remorque: Geen trekhaak ; Remorque tot 750kg ; Gekeurde remorque boven de 750kg
Indien momenteel reeds verzekerd:
Huidige verzekeringsmaatschappij: …

Huidige premie, taksen incl.: …

Aantal jaar huidige nummerplaat in bezit: …

Huidige bonus malus graad: …

Hoe lang loopt de huidige polis bij de huidige maatschappij reeds: …
Hoe lang hebt u deze wagen al in bezit: …
Indien dekking omnium gevraagd:
Cataloguswaarde zonder kortingen & excl. BTW: …
Factuurwaarde excl. BTW , excl. eventuele overname, maar nu inclusief alle kortingen: …
Ook via de website http://www.erard.org kan een gratis offerte aangevraagd worden !
Daar vindt u dit formulier online terug , om op digitale wijze alle informatie naar ons door te sturen.
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