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Schadevrije jaren
Afstandsverklaring 

  U kunt dit formulier gebruiken om schadevrije jaren over te dragen naar uw (ex-)partner) of om ze zakelijk over te dragen (van uzelf naar de zaak 
of andersom). In alle gevallen is de overdracht alleen mogelijk als de ontvangende partij ook bij ons verzekerd is. U kunt bij ons geen jaren 
overdragen naar uw kind. De gegevens van het landelijke systeem Roy-Data zijn voor ons leidend.

   1. Mijn gegevens 

  Achternaam en voornaam                                 ‹ Man   ‹ Vrouw 

    Straat en huisnummer                                    
  
    Postcode          © Plaats   

  Geboortedatum (d-m-j)

  2. Schadevrije jaren, verzekering en overdracht

  Het aantal schadevrije jaren dat ik op dit moment heb opgebouwd is

  Het polisnummer van mijn motorrijtuigverzekering bij De Goudse is

  Graag wil ik mijn schadevrije jaren overdragen op de volgende datum (d-m-j)

  Hieronder heb ik de situatie aangekruist die van toepassing is.

      ‹ Ik draag mijn schadevrije jaren over aan mijn (ex-)partner

      ‹ Ik draag mijn zakelijke schadevrije jaren over naar mijzelf of mijn (ex-)partner als privépersoon. Of ik draag de schadevrije jaren die ik   
    privé heb opgebouwd over naar mijn zaak.  
    (Vult u in het laatste geval hieronder als ontvanger uw zaak in. Een geboortedatum vult u   dan uiteraard niet in.)

  

   3. Gegevens ontvanger

  Achternaam en voornaam                                 ‹ Man   ‹ Vrouw 

    Straat en huisnummer                                    
  
    Postcode          © Plaats   

  Geboortedatum (d-m-j)

  Nieuw offertenummer/polisnummer

   4. Ondertekening

  Vanaf de datum van overdracht heeft degene die ze overdraagt  geen recht meer op de opgebouwde schadevrije jaren en kan die ze niet meer 
gebruiken bij het afsluiten van een nieuwe motorrijtuigenverzekering.

    Datum (d-m-j)       © Plaats              © Handtekening verzekeringnemer/houder

  

  Datum (d-m-j)       © Plaats              © Handtekening ontvanger
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