Formulier
WAM-A

Datum
Aanvraagnummer
Behandeld door
Onderwerp

Geachte heer /mevrouw,
Naar aanleiding van uw verzoek om vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een W.A.-verzekering conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen stuur ik u hierbij een:
ͭͭ WAM-A formulier/incassomachtiging
ͭͭ een controle formulier en
ͭͭ een brochure
Wilt u de aanvraagformulieren zo spoedig mogelijk, ingevuld en getekend, terug sturen samen met een recente kopie (alle pagina´s, voor- en
achterkant) van het bewijs van ontheffing verzekerings- plicht van de SVB en een kopie van het kentekenbewijs? Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.
Let op: Op basis van de privacywetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verzoeken wij u het Burgerservicenummer,
op het bewijs van ontheffing van de SVB, door te halen voordat u het formulier naar ons opstuurt.
Verder wijs ik u er op dat een eventuele autoverzekering per een datum in de toekomst zal moeten worden opgezegd. De opzegging moet in
overleg met uw verzekeraar gebeuren. Zolang er een verzekering loopt, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Als dit op u
van toepassing is, ontvang ik graag een schriftelijk bewijs van de beëindiging door de maatschappij van u.
Wellicht ten overvloede herinner ik u er aan, dat het rijden zonder een geldige vrijstelling of verzekering strafbaar is, ook al heeft u de
aanvraag ingediend bij het Waarborgfonds. U dient dus in voorkomende gevallen - ter voorkoming van een boete van minimaal € 370,00
- (voor bromfietsen en € 550,00 voor auto’s) het kenteken te schorsen. U kunt hier meer over lezen in de brochure op pagina 5.
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn tekenen wij,
Hoogachtend,
WAARBORGFONDS MOTORVERKEER

Voor inlichtingen: FMG / Telefoon: 070-3408185
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Aanvraagnummer:
Verzoek van een natuurlijk persoon om vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een verzekering wegens gemoedsbezwaren.
De ondergetekende (natuurlijk persoon),

Naam
Adres
Woonplaats
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail adres
geboortedatum

Geboorteplaats

Verklaart dat hij/zij overwegende gemoedsbezwaren heeft tegen elke verzekering, welke ook, en dat hij/zij mitsdien noch zichzelf, noch
iemand anders, noch zijn/haar eigendommen heeft verzekerd*.

Aldus naar waarheid opgemaakt, te

d.d.

201

(handtekening)
* een afschrift van het door de Sociale Verzekeringsbank verstrekte bewijs van vrijstelling, van hem of haar bij of krachtens de sociale
verzekeringswetten opgelegde verplichtingen, bijsluiten.
Te zenden aan: Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk ZH

Machtiging

Incassant ID: NL83ZZZ411555230000

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer/Fonds Middelen gemoedsbezwaarden om
van zijn/haar rekening alle bedragen af te schrijven m.b.t. vrijstelling wegens gemoedsbezwaren.

IBAN-bankrekeningnummer*

BIC

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Aanvraagnummer
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals deze is vermeld.

Handtekening

Datum

*NB: Het IBAN rekeningnummer en de BIC code vindt u onderaan uw afschrift of kunt u bij uw bank opvragen.
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Aanvraagnummer: 1
Controleformulier vrijstellingsbewijs ingevolge artikel 19 van de wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
De ondergetekende,
naam
geboortedatum
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer

verzoekt om uitreiking van een vrijstellingsbewijs ten behoeve van het hieronder vermelde motorrijtuig waarvan hij/zij bezitter of houder is.
Motorrijtuig met kenteken
Kenteken
Meldcode*
Merk
Soort motorrijtuig
* Gekentekende aanhanger/oplegger
* personenauto
* bestelauto
* vrachtauto
* autobus
* trekker met oplegger
* motorrijwiel
* bromfiets
Motorrijtuig zonder kenteken
Frame-/chassis-/motornummer
merk
omschrijving
Soort motorrijtuig
* Landbouwwerktuig
* Snorfiets
* overige
, d.d.

201

(handtekening)

Te zenden aan: Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG RIJSWIJK
*De meldcode bestaat uit 4 cijfers (de laatste 4 cijfers van het chassis-/identificatienummer) en is te vinden op het kentekenbewijs.
Inlichtingen: Telefoon 070-3408185
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Stichting Waarborgfonds Motorverkeer
Handelskade 49
Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk
+31 (0)70 - 340 81 85
fmg@vereende.nl
fmg.vereende.nl
IBAN NL46ABNA0458164682
BIC ABNANL2A KvK 33054669
BTW/VAT NL.0014.19.043.B01

