
 voorletters      achternaam geb. datumVerzekerden 

Wijzigingsformulier reis- en annuleringsverzekering

actie

Annuleringsverzekering: 

- bagage

- eigen risico

- geld

- hobby-/sportuitrusting

- medische kosten
- ongevallen
- wintersport en bijzondere sporten
- zakenreis
- reisrechtsbijstand
- verkeersrechtsbijstand *
- vervangend vervoer en verblijf **
- autohulpverzekering **
- autohulp aanhanger
- verlenging reisduur ***

Aanvullende dekking annuleringsverzekering

- hoger verzekerd bedrag

- luxe annulering

Let op: luxe annulering kan niet worden afgesloten in 
combinatie met de onderstaande modules huisdieren, 
zaakwaarnemer en extra annuleringsredenen.

- zaakwaarnemer

- huisdieren

- extra annuleringsredenen

Indien gekozen voor automatische 

incasso, dan machtig ik Melching 

Assuradeuren om de verschuldigde 

premie voor de Doorlopende 

reisverzekering af te schrijven.

Dekkingsgebied: 

Aanvullende dekking reisverzekering

geslacht

   Ja         Nee 

Contactgegevens

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoon  E-mail

Betaalgegevens 

IBAN

Naam rekeninghouder 

Betaalwijze

Betaaltermijn

Polisblad 

Wilt u een nieuw polisblad ontvangen?

BLAD 1 VAN 2

versie 2021-08 
LET OP: een uitbreiding van de dekking is voor minimaal één jaar vanaf wijzigingsdatum.
Vul hieronder alléén in wat u wilt wijzigen. Op blad 2 is ruimte voor opmerkingen of een toelichting.

Huidige gegevens:

Polisnummer 

Naam verzekeringnemer  

Postcode/huisnummer 

Wijzigingsdatum 

*** niet in combinatie met verkeersrechtsbijstand

** bij vervangend vervoer en verblijf en autohulp-verzekering

graag opgeven: bouwjaar                    kenteken

* niet in combinatie met verlenging reisduur



BLAD 2 VAN 2

Ruimte voor opmerkingen of een toelichting 

Privacy

De in het kader van dit mutatieformulier verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen 

persoonsgegevens worden opgenomen in de door ons gevoerde persoonsregistratie. 

Op deze registratie is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, 

onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Formulier verzenden

Sla het formulier op en verstuur het per e-mail als bijlage naar reismutatie@defriesland.nl. 
Wijzigingsverzoeken op uw polis worden binnen 3 werkdagen verwerkt.
De bevestiging hiervan ontvangt u per post, uiterlijk binnen 2 weken nadat u de wijziging hebt doorgegeven.
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