
Ik verklaar dat ik als Huurder voldoe aan onderstaande eisen 1-6 en als Verhuurder voldoe aan 
onderstaande eisen 1-4. Onderstaande gegevens worden getoetst aan de hand van de CIS 
database.De controle wordt uitgevoerd door Quakel Assuradeuren.  

1. een verzekeraar mij de laatste drie jaar geen motorverzekering heeft geweigerd of opgezegd 
na schade.  
 

2. een verzekeraar mij de laatste drie jaar geen verzekering (dus niet alleen een 
motorverzekering) heeft opgezegd wegens het niet nakomen van verplichtingen uit een 
verzekering.  
 

3. ik de laatste acht jaar niet verdacht ben geweest van of veroordeeld voor:  
o diefstal, bedrog, oplichting of valsheid in geschrifte. Of een poging daartoe;  
o vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, afdreiging of een misdrijf gericht 

tegen de vrijheid of het leven. Of een poging daartoe;  
o een overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet 

economische  delicten.  
 

4. ik de laatste acht jaar niet betrokken ben geweest bij:  
o fraude bij het aanvragen van een verzekering. Of fraude bij het indienen van een 

claim, of;  
o opzettelijke misleiding van een financiële instelling, of;  
o bedreiging van personeel van een verzekeraar of financiële instelling.  

 
5. ik:  

o de laatste vijf jaar van de rechter geen ontzegging van de rijbevoegdheid heb gehad 
en mijn rijbewijs niet is ingevorderd;  

o de laatste twee jaar van de politie geen rijverbod heb gehad.  
 

6. ik de laatste twee jaar niet meer dan twee (2) schades heb gehad op een motorverzekering. 
Hierbij gaat het alleen om schade door een ongeval dat uw schuld was, diefstal van uw motor 
of schade door vandalisme.  

Uw persoonsgegevens  

U gaat ermee akkoord dat Combi Motors Verzekeringen uw persoonsgegevens verwerkt zoals staat 
in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees ook het 
privacyreglement van Combi Motors Verzekeringen  

U moet de vragen die wij u stellen juist en volledig beantwoorden. Ook als u denkt dat wij of Combi 
Motors Verzekeringen het antwoord al weten. Als u dat niet doet, dan kan het gebeuren dat uw 
verzekering ongeldig is of dat Combi Motors Verzekeringen uw verzekering stopt. Of dat u geen, of 
minder recht op schadevergoeding heeft.  

Heeft u deze verklaring gelezen en begrepen, en gaat u akkoord met de inhoud? Ja  

 


