
 

 

1. Gegevens verzekeringnemer 

Naam of bedrijfsnaam    : 

Adres      : 

Postcode en woonplaats    : 

Telefoon      : 

E-mail      : 

Website     : 

 

2. Gegevens Drone 

Eigenaar     : 

Is de verzekeringsnemer tevens de gebruiker? : 

registratienummer of serienummer   : 

Merk model en type    : 

Bouwjaar      : 

Gewicht      : 

spanwijdte      : 

Beschrijf het luchtvaartuig inclusief vast gemonteerde toebehoren : 

 

 

Hoe worden vluchten uitgevoerd? 

Met direct zicht (VLOS)    Verlengd direct zicht (E-VLOS) 

Zonder direct zicht (B-VLOS)   GPS (voorgeprogrammeerd) 

 

Mogelijkheid om zich in totaal autonomie te verplaatsen  Ja  Nee 

Automatisch activering van een veiligheidsparachute   Ja  Nee 



 

Maximale vlieghoogte  (mtr) :    

Maximale reikwijdte (mtr) : 

Maximale snelheid (knopen / km/u (Max. 70 knopen / 129,64 km/u)  : 

op welke manier wordt het stijgen uitgevoerd? 

 

Op welke manier wordt landen uitgevoerd? 

 

Luchtwaardigheid   : 

Of vergelijkbaar document : 

geldig tot   : 

 

3. Gebruik van het luchtvaartuig   

Gebruik:    Privé  Zakelijk 

Omschrijving gebruik (zowel zakelijk als eventueel privé) 

 

 

In welke soort van omgeving zal het luchtvaartuig voornamelijk vluchten uitvoeren? 

 

 

Hoeveel vlieguren verwacht u komend jaar te maken?  : 

Welke geografische grenzen wenst u in de polis? 

a. Nederland       Ja  Nee 
b. Anders namelijk      : 

 

Ingangsdatum verzekering     : 

Eerst offerte?              Ja  Nee 

Reeds in voorlopige dekking genomen per   : 



Direct na ontvangst/beoordeling van de aanvraag per:   : 

 

4. Piloten 

Naam, voorletters      : 

Geboortedatum      : 

Brevet/licentie nummer     :  

Specifieke opleiding      : 

Aantal gemaakte vlieguren (total time)    : 

Vlieguren in de afgelopen 12 maanden    :  

Vlieguren in de afgelopen 3 maanden    :  

Aantal uren per merk/model en type    :  

Heeft de piloot vliegongevallen gehad? Zo ja beschrijf deze :  

 

Piloot 2 

Naam, voorletters      : 

Geboortedatum      : 

Brevet/licentie nummer     :  

Specifieke opleiding      : 

Aantal gemaakte vlieguren (total time)    : 

Vlieguren in de afgelopen 12 maanden    :  

Vlieguren in de afgelopen 3 maanden    :  

Aantal uren per merk/model en type    :  

Heeft de piloot vliegongevallen gehad? Zo ja beschrijf deze :  

 

5. Gewenste dekking 

Vermeld hieronder de dekking en de verzekerde som die u wenst te verzekeren. 

Staat luchtvaartuig:     Nieuw   Tweedehands 



Aankoopdatum      : 

Waarde op aankoopdatum*    :  

(*) Dit is de te verzekeren som die overeen moet komen met de dagwaarde van het onbemande 
luchtvaartuig èn van de dagwaarde van de te verzekeren uitrusting die erop vast gemaakt is. Indien 
de dekking "casco" gewenst is dienen de volgende gegevens te worden meegestuurd:  

 

- Aankoopfactuur van het onbemande luchtvaartuig en van de er op vastgemaakte 

toebehoren voor luchtfotografie of meting. 

 

Wettelijke aansprakelijkheid (Privé gebruik) 

(EU verordening Nr. 785/2004 is niet van toepassing voor UAS met MTOW < 150 kg) 

Aansprakelijkheid tegenover derden 

Aangeboden verzekerde som:    €500.000 

 

Wettelijke aansprakelijkheid (Commercieel gebruik) 

Per 30 april 2005 is bij wet geregeld dat luchtvaartuigen voor aansprakelijkheid verzekerd dienen te 
zijn voor zowel schade aan derden als aan passagiers.  

De minimaal vereiste limiet volgens EU verordening Nr 785/2004 is 750.000 BTR (Bijzondere 
Trekkings Rechten) voor schade aan derden: 

Aansprakelijkheid tegenover derden 

Aangeboden verzekerde som:           €1.000.000    €2.500.000 

 

6.Andere verzekering 

Is het luchtvaartuig momenteel elders verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid? 

 Ja   Nee 

Zo Ja: - bij welke maatschappij?  

 

       - contractvervaldatum van deze polis   :  

 



7. schadeverleden 

Hebben er zich met dit luchtvaartuig schades voorgedaan?  

 Ja   Nee 

Zo ja, graag opgave van datum, omstandigheden en (mogelijke) schade-uitkering:  

 

8. Slotverklaring 

Ondergetekende verklaart, dat het luchtvaartuig zich in bedrijfszekere staat bevindt en daarin 
zalworden gehouden en voldoet aan de door de wet gestelde eisen. 
 
Belangrijke informatie behorende bij Artikel 7.17.1.4 (7:928) Medelingsplicht 

U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. 
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, wiens belangen 
worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap 
bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het 
antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk 
beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft 
ingezonden, maar voordat de maatschappij u heeft bericht over haar definitieve beslissing het door u 
ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de maatschappij 
mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u ter hand is 
gesteld. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden 
dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt of dat de verzekering wordt opgezegd. 
 
Algemene slotvraag en ondertekening 
Heeft u verder nog iets mee te delen omtrent de te verzekeren risico’s, uzelf of de overige te 
verzekeren personen, dat voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn? 
 

Nee 

Ja namelijk:  

 

 

Plaats/ Datum:     Handtekening  
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