
Aanvullend vragenformulier voor vaargebied Middellandse Zee / Extra Groot Vierkant 
(dit formulier maakt deel uit de aanvraag pleziervaartuigen) 

Verzekeringnemer/aanvrager 

Naam en voorletter(s) : ............................................................................................... 

Adres en huisnummer : .........……………………………………………………………………………….....
Postcode en woonplaats    :  …………………………………………………………………………………………

1 Naam van de ontwerper : ……………………………………………………………………………………………

2 Zijn er veranderingen aangebracht in het oorspronkelijk ontwerp? □ nee □ ja, toelichting op de 
wijzigingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 Zijn de wijzigingen goedgekeurd door: a. de werf □ ja □ nee  b. de ontwerper □ ja □ nee 

4 Onder welke vlag vaart het vaartuig? : ………………………………………………………………………………

Heeft het vaartuig een vlaggenbrief?  □ ja □ nee

Is het vaartuig ingeschreven bij het kadaster? □ ja □ nee

Registratienummer kadaster of andere registratie :  …………………………………………………………………

Als het vaartuig een vaste ligplaats buiten Nederland heeft dan de volgende vragen beantwoorden: 

5 Wat is de naam van de haven?  : ………………………………………………………………………………………

In welke plaats en land is de haven gelegen? : ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is de haven permanent bewaakt? □ nee □ ja, toelichting ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is de haven omheind? □ nee □ ja, toelichting ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is er permanent toezicht op het vaartuig bij afwezigheid van de bemanning? □ nee □ ja, toelichting 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

2 

 

6 Welke diploma’s heeft de eigenaar/schipper op het gebied van zeevaart? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Welke zee-ervaring heeft de bemanning? 
 
Naam bemanningslid Ervaring 
…………………………………………………………. :……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………. :……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………. :………………………………………………………………………… 
 
 
7 Welke gebieden worden bevaren? (alle zeekaarten van recente datum moeten steeds bij vertrek aan 
boord zijn). Vaargebied Perioden/tijdvak 

 
…………………………………………………………. :……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………. :……………………………………………………………………… 
 
 
 

PLAATS DATUM HANDTEKENING AANVRAGER 

 
 
 
………………………………………. 

 
 
 
……………………………… 

 
 
 
…………………………………………………………… 
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