
AANVRAAGFORMULIER OPSTALVERZEKERING

AANVRAGER ………………………………………………………………………………………………….

Naam en voorletter ………………………………………………………………………………………………….

Straat en huisnummer ………………………………………………………………………………………………….

Postcode Plaatsnaam ………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres …………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum …………………………………………………………………………………………………..

Nationaliteit …………………………………………………………………………………………………..

Ingangsatum ………………………………………………………………………………………………….

Betalingswijze …………………………………………………………………………………………………..

Automatisch incasso ja * nee

IBANnummer

 *)Indien wij nog geen machtigingsformulier van u hebben

    dient u een "SEPA-formulier" in te vullen en ondertekend

    per post aan ons te retourneren.

Algemene gegevens van de woning

Type woning O tussenwoning

O hoekwoning

O vrijstaand

O twee-ondereen-kap woning

O flatwoning/appartement

O boven- of benedenwoning

O recreatiewoning

O woonboerderij

O studentenflat

O monumentaal of grachtenpand

O garage

O bejaarden-, verzorgings- of verpleeghuis

O overig
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Bestemming O eigen bewoning

O eigen gebruik (uitsluitend bij garage)

O verhuur

O eigen bewoning en verhuur gezin/alleenstaande

O eigen bewoning en kantoor/praktijk

O kamerverhuur

O eigen gebruik + incidenteel particulier verhuur aan derden

Bouwaard muren O steen Osteen/hout  O hout                     O overig

Bouwaard daken O hard O riet                 O kunstriet O overig

Aantal slaap- studeerkamers …………………………………………………………………………………………………..

Is het pand tegen inbraak beveiligd. O ja O nee

Zo ja, bent u in het bezit van O borg of VEB Select certificaat

O certificaat Keurmerk Veilig Wonen

Gewenste dekking O compleet incluisief  glas

O compleet exclusief glas

O extra uitgebreid inclusief glas

O extra uitgebreid exclusief  Glas

Wilt u 10% aanvullende dekking? O ja O nee

Is het te verzekeren pand afwijkend O nee O ja, het adres is:……………………………………………………

van het adres vermeld bij aanvrager? ………………………………………………………………………………..

Adres separate garage/schuur …………………………………………………………………………………

indien afwijkend van det adres woonhuis …………………………………………………………………………………

Waarde woonhuis € 

Gebasseerd op O taxatierapport, niet ouder dan 3 jaar

O stichtingskosten ingeval van nieuwbouw

O herbouwwaardemeter

O berekening door tussenpersoon

Inhoud woning …………… m3

Welke van de volgende omstandig- O de woning ligt direct boven een horecagelegenheid

heden zijn van toepassing O de woning wordt niet permanent bewoond

O de woning is een individueel appartement, waarvan u de 

    eigenaar bent
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Algemene slotvragen

EERDERE SCHADE Hebt u de afgelopen 12 maanden schade geleden die onder 

een van de aangevraagde verzekeringen is of zou zijn

gedekt. Zo ja, hoe vaak en hoeveel bedroeg de schade

O ja O nee

EERDERE VERZEKERING Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten 

aanzien van een verzekering als thans aangevraagd ooit

geconfronteerd met een weigering, een opzegging of

acceptatie onder beperkte voorwaarden.

Zo ja, graag toelichting

O ja O nee

STRAFRECHTELIJK VERLEDEN Bent u of is één van de andere belanghebbenden in de

laatste acht jaar met justitie in aanrakeing geweest.

O ja O  nee

Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden

Van belang is om te weten of u of  een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte

 of ter uitvoering  van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met politie of

justitie in verband met:

* enig misdrijf- of poging daartoe  als diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in

   geschrifte, vernieling beschadiging, mishandeling, afpersing en bedreiging;

* enig ander misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het

   leven;

* overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de wet economische delicten.

Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het 

resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd of dat er een 

schikking is geweest.

U kunt deze informatie desgewest vertrouwelijk zenden.

BELANGRIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE MEDEDELINGSPLICHT

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 be-

langen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen weten-

schap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering.

Vragenwaarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo 

volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplichtheeft 

voldaann ,kand dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of  zelfs vervalt, of dat

de verzekering wordt opgezegd.
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PERSOONSGEGEVENS

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door

 de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,

voor het uitvoeren van marketingaktiviteiten, er voorkoming en bestrijding van fraude jegens

financiele instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke

verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens

raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag.

KLACHTENINSTANTIES

Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van 

de verzekeraar worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet 

bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting Klachteinstituut Financiele Dienstverlening (KIFID)

wenden.

ONDERTEKENING

Plaats                                    Datum                                          Handtekening aanvrager

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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