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Aanmeldingsformulier TKBN Kanoverzekering
(Alléén voor TKBN-leden)
Verzekerd is de kano met standaarduitrusting met een totale waarde verdeeld over vier
categorieën: tot € 1275,- tot € 2270,- tot € 3630,- of tot € 5600,-. Bij totaal verlies houdt een
nieuwe kano in de eerste drie jaar de opgegeven verzekerde aanschafwaarde, daarna geldt de
dagwaarde. Per gebeurtenis geldt een eigen risico, behalve bij totaal verlies in de eerste 3 jaar. Het
eigen risico is € 50,- per object en per gebeurtenis, op nautische apparatuur € 100,-.
Het dekkingsgebied omvat de binnenwateren van Europa, incl. W.W.-klasse II; voorts de Middellandse
Zee tot 3 mijl uit de kust van de Europese landen; het varen in de Noorse, Zweedse en Deense fjorden,
alsmede buiten het fjord tot 3 mijl uit de kust, gemeten vanuit de uiterste landtongen van het fjord.
Kustdekking op de Noordzee tot maximaal drie mijl uit de kust van Nederland en België; deze
kustdekking is uitsluitend van kracht tot een voor die dag voorspelde maximale windkracht van 4 Bft.
Branding varen is uitgesloten.
Dekkingsomschrijving
De kano is verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging als gevolg van een van buiten komend
onheil alsmede eigen gebrek. Vergoeding van hulp en bergingsloon tot de maximaal verzekerde som.
Premie incl. kosten
€ 14,- voor kano's met een waarde tot € 1275,€ 20,- voor kano's met een waarde tot € 2270,€ 45,- voor kano's met een waarde tot € 3630,€ 67,- voor kano's met een waarde tot € 5600,-.
De premie loopt ongeacht ingangsdatum van 1 januari tot 31 december.

Naam, voorletters: .................................................................................................................
Adres: ……....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ........................................................................................................
Geboortedatum: ................................................

Lidnummer: ......................../ Nieuw lid*

Gegevens van de kano
Merk: ...............................................................

Bouwjaar: ................................................

Type: ...............................................................

Serienummer: ..........................................

Kleur: ..............................................................

Bouwmateriaal: ........................................

Huidige nieuwwaarde (incl. spatzeil, peddel en drijfvermogen:

€ ..............................

Betreft het een mutatie? Zo ja, welke kano vervalt? .............................................................

* Zendt een aanmeldingsformulier mee.

Op blad 2 van dit formulier staat een privacyverklaring. Lees die zorgvuldig en
onderteken daarna dit formulier op blad 2.

Z.O.Z.
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Privacyverklaring
Er is (vanaf 25 mei 2018) nieuwe Europese wetgeving (AVG) waarin is geregeld dat vertrouwelijk
moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Hieronder lees je een korte opsomming van je
gegevens die wij in onze ledenadministratie vastleggen.
Met in invullen en inzenden van het aanmeldingsformulier heb je toestemming gegeven voor het
opnemen van de persoonsgegevens die je op het formulier hebt vermeld. Die gegevens verstrekken
we nooit aan derden. Jouw gegevens zijn niet opgeslagen “in de cloud” en evenmin bij een extern
bedrijf of instelling. Behoudens enkele bestuursleden van de TKBN en natuurlijk onze
ledenadministrateur heeft niemand toegang tot de ledenadministratie. Dus niemand buiten de
hiervoor genoemde functionarissen kan toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.
In het ledenbestand is opgenomen: lidmaatschapsnummer, achternaam, voornaam, voorletter(s),
tussenvoegsel, volledig adres, email adres, tel.nr., soort lidmaatschap, geboortedatum, ingangsdatum
lidmaatschap, kanoverzekering j/n, geslacht, eventuele bijzonderheden die je ons medegedeeld hebt,
zoals beroep en wel of geen gratis aanvullend abonnement op de digitale Nieuwsbrief en indien van
toepassing: naam van de kanovereniging waarvan je ook lid bent.
Waarvoor gebruiken we dit bestand? Uitsluitend voor het aanmaken van adresdragers voor
Kanotities, voor het factureren van de contributie en/of de kanoverzekering en controle bij deelname
aan onze activiteiten. Zijn er gegevens die je wenst te verwijderen dan kun je dat kenbaar maken
via info@tkbn.nl. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de TKBN met jouw gegevens omgaat,
dan kun je die klacht indienen bij het bestuur via info@tkbn.nl. Mocht je klacht niet naar tevredenheid
zijn afgehandeld dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ondergetekende verklaart de privacyverklaring goed te hebben gelezen en akkoord te gaan met
opnemen van de door jou opgegeven (persoons)gegevens in de ledenadministratie van de TKBN
en dat de gegeven antwoorden op blad 1 juist en volledig zijn.

Plaats: .............................................................

Datum: ...................................................

Handtekening: ...................................................

Dit formulier bij voorkeur mailen naar info@tkbn.nl of zenden naar TKBN p/a Stroband 32,
3962 TG Wijk bij Duurstede

Augustus 2018
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