
 
AANVRAAGFORMULIER 

INBOEDELVERZEKERING 

 

 
AANVRAGER      O MAN   O VROUW 

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

 

Adres      …………………………………………………… 

 

Postcode plaatsnaam    …………………………………………………… 

 

Telefoon     …………………………………………………… 

 

E-mailadres     …………………………………………………… 

 

Geboortedatum     …………………………………………………… 

 

Nationaliteit     …………………………………………………… 

 
Ingangsdatum         …………………………………………………… 

 

Betalingswijze     O jaar  O half jaar O kwartaal O maand 

                                                                    Bij maanbetaling is automatisch incasso verplicht 

 

Wenst u premiebetaling via automatisch incasso  O ja O nee 

 

Bankrekening     …………………………………………………… 

 

Is het risicoadres adres dan het woonadres   O ja  O nee 

Zo ja, graag opgave van  

Adres      …………………………………………………… 

 

Postcode woonplaats    …………………………………………………… 

 

Algemene gegevens 

Type woning     O woonhuis vrijstaand 

      O rijtjes woning 

      O appartement 

      O recreatiewoning 

 

Is het woonhuis waar in uw inboedel zich bevindt O gehuurd O eigendom 

 

Is er sprake van een nieuw gebouwde woning        O ja  O nee 

 

 

 
Aantal slaap- hobby- of studeerkamers …………………………………………………… 

 

Eerste verdiepingsvloer hout?   O ja   O nee 

 

Bent u in het bezit van een    O ja   O nee 

Veilig Wonen Keurmerk 



 

Extra mee verzekeren boven de € 5.000,= 

 

- Audiovisuele  computerapparatuur   O nee  O ja verhogen met €……………… 

- Kunst & antiek      O nee  O ja verhogen met €……………… 

- Lijfsieraden      O nee  O ja verhogen met €………………   

- Instrumenten ( muziek, foto, video)   O nee  O ja verhogen met € …………….. 

- Bijzondere verzamelingen    O nee  O ja verhogen met €……………… 

- Dekking in bijgebouwen     O nee  O ja verhogen met €……………… 

 

ALGEMENE SLOTVRAGEN 

 

Eerdere verzekering 

Bent u of een van de andere belanghebbenden ten O ja  O nee 

aanzien van de verzekering als thans aangevraagd 

ooit geconfronteerd met een weigering, opzegging 

of acceptatie onder beperkende voorwaarden 

Zo ja, graag toelichten    …………………………………………… 

 

Heeft u ten aanzien van een verzekering als thans O ja  O nee 

Aangevraagd, eerder schade geleden. 

Zo ja, graag toelichten    …………………………………………… 

 

Strafrechtelijk verleden 

Bent u of een van de andere belanghebbenden in O ja  O nee 

de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest. 

U hoeft deze vraag alleen met ja te beantwoorden als 

er sprake is van een van de omstandigheden die in  

de toelichting op deze vraag zijn aangegeven. 

 

 

 
Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden 

Van belang om te weten is of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte, of ter uit-voering 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 afdreiging. 

- Enig (ander) misdrijf – of  poging daartoe – gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven. 
 

Slotverklaring 

Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende verklaart voorts een verzekering 
zoals hierboven aangegeven te willen aangaan en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde 

verzekering. 

 

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 belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen 
uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering.Vragen waarvan u het antwoord al bij de 

maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht 

heeft voldaan, kan ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt, of dat de verzekering wordt opgezegd. 
 

Persoonsgegevens 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling 
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie 

www.stichtingcis.nl 

 

Nederlands recht 

Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Plaats      …………………………………………………… 

      

Datum      …………………………………………………… 

 

Handtekening aanvrager   …………………………………………………… 

http://www.stichtingcis.nl/

