
Ik zeg mijn huidige motorverzekering op. Ik ondergetekende,

Naam:

Adres:

Postcode:  Woonplaats:

Zeg de onderstaande verzekeringscontracten op, mits opzeg van één maand n.a.v. een verandering 
van voertuig (opzegrecht volgens bijlage KB 16/04/2018, art. 27 alinea 9)
Zeg de onderstaande verzekeringscontracten op de eerstvolgende vervaldag op
Zeg de onderstaande verzekeringscontracten op wegens een aangekondigde tariefwijziging 
(opzegrecht KB/ 22/02/1991, art. 12 alinea 3)

Waarborg:

Verzekeraar:

Contractnr:

Vervaldag:

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):

Omniumwaarborgen:

Rechtsbijstand:

Bestuurder:

De vervaldag van uw verzekering staat in uw contract. Het is niet de datum op uw groene kaart.

Handtekening:  Datum:

Uw motor al ergens anders verzekerd ?
Zo stapt u over naar YOU Yamaha Motor Insurance
U HOEFT UW CONTRACT NIET ZELF OP TE ZEGGEN. YOU YAMAHA MOTOR INSURANCE REGELT ALLES.
 
Een verzekeringscontract moet u minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag stopzetten. Anders moet u opnieuw 
een jaar wachten om van verzekeraar te kunnen veranderen. Stuur dit formulier minstens 4 maanden vóór de jaarlijkse 
vervaldag van uw huidige motorverzekering naar YOU Yamaha Motor Insurance. Dan zeggen wij uw contract in uw 
naam op. Heeft uw verzekeraar zijn tarieven verhoogd ? Dan heeft de vervaldag geen belang en kunt u uw verzekering 
meteen opzeggen.

Stuur dit formulier samen met uw verzekeringsaanvraag naar:
YOU Yamaha Motor Insurance, postbus 11, 2000 Antwerpen, Eiermarkt
Of per mail naar; info@yamahamotorinsurance.be

YOU Yamaha Motor Insurance  -  Postbus 11  2000 Antwerpen, Eiermarkt  -  info@yamahamotorinsurance.be  -  
yamahamotorinsurance.be  -  Telefoon 03 808 4961  -  Ondernemingsnr. 0738.604.421

                  wordt beheerd en uitgevoerd door Combi Motors Verzekeringen BV, en de verzekeringen zijn ondergebracht bij de Federale Verzekeringen.
YOU Yamaha Motor Insurance is een handelsnaam van Combi Motors Verzekeringen BV, geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten, 

Geregistreerd in Nederland onder nummer 12009668.  ©Yamaha 2021.


	Naam: 
	Adres: 
	Waarborg: 
	Contractnr: 
	Verzekeraar: 
	Vervaldag: 
	Omniumwaarborgen: 
	Rechtsbijstand: 
	Bestuurder: 
	Handtekening: 
	Datum: 
	BA: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Selectievakje 1: Off
	Selectievakje 2: Off
	Selectievakje 3: Off


