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Aanvraag/Wijziging      
Categorie Woonverzekeringen     
 
ALGEMEEN      Onderdeel van ledenpolis:  ja   nee 
    
Naam:  

Relatienummer:  

Betreft:  nieuwe verzekering  

   wijziging verzekering - polisnummer:  

   opzegging verzekering - polisnummer: 

 
 ALGEMENE GEGEVENS WONING      
 

Bouwjaar woning:  

Risicoadres:  hetzelfde als het adres van verzekeringnemer 

  anders, namelijk: 

 

Type woning:    rijtjeswoning  vrijstaand  2 onder 1 kap    appartement  anders: 

Ligging van de woning:  binnen bebouwde kom  binnen (winkel)centrum  vakantiepark  

  buiten bebouwde kom  binnen bedrijventerrein  anders, namelijk:   

Gebruik van de woning:  eigen gebruik  kamerverhuur  bedrijf 

  verhuur  recreatiewoning  anders, namelijk: 

 

Onderhoudstoestand woning:  goed  matig  slecht 

Wordt de woning bewoond?   nee  ja  

Bent u de eigenaar van de woning?   nee  ja  

Wordt de woning verbouwd?  nee  ja 

Is er asbest aanwezig?  nee  ja, waar bevindt zich het asbest? 

 

 

BRANDPREVENTIE 

Bouwaard muren:   steen   hout    anders, namelijk: 

Bouwaard dak:   pannen   mastiek   

   traditioneel riet  schroefriet   anders, namelijk: 

 

Is er een brandblusser aanwezig? (verplicht bij rietgedekt pand)  nee  ja, aantal:  

Is er sprake van bijzondere omstandigheden/belendingen ten 

aanzien van de woonsituatie en/of nabijgelegen gebouwen?  nee  ja, namelijk: 

 

Openhaard, houtkachel, allesbrander aanwezig?   nee  ja (jaarlijks onderhoud schoorsteen verplicht bij rietgedekt pand) 

 - Is er een vonkenvanger aanwezig?   nee  ja (verplicht bij rietgedekt pand) 

  - Is er een schoorsteeninspectie uitgevoerd?  nee  ja (verplicht bij rietgedekt pand ouder dan 50 jaar) 

 

 

 

 

INBRAAKPREVENTIE 

 

Is de woning (elektronisch) beveiligd?  ja, certificaat (Veilig wonen) bijvoegen  

    nee 

 

Hang- en sluitwerk:  3 minuten inbraakvertragend (zoals SKG**)  

 5 minuten inbraakvertragend (zoals SKG***) 

 Anders, namelijk: 
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WOONHUISVERZEKERING        
 

 

Ingangs-/ mutatiedatum:       Gewenst verzekerd bedrag: €  

Gewenste dekking:  Woonhuisverzekering  

    Woonhuisverzekering Extra 

Op welke wijze is de herbouwwaarde vastgesteld?  Medewerker Onderlinge   Herbouwwaardemeter (svp formulier toevoegen) 

         Taxatie (svp rapport toevoegen)  Anders, namelijk: 

             

INBOEDELVERZEKERING         
   

Ingangs-/ mutatiedatum:      Gewenst verzekerd bedrag: €   

Gewenste dekking:  Inboedelverzekering 

   Inboedelverzekering Extra  
 

Op welke wijze is de inboedelwaarde vastgesteld?  Inboedelwaardemeter (svp formulier toevoegen)    

     Inventarisatieformulier (svp formulier toevoegen) 

       Anders, namelijk: 

 

Maakt u géén gebruik de inboedelwaardemeter of het inventarisatieformulier? Beantwoord dan de volgende vragen: 

Bezit u voor meer dan € 12.000 aan audiovisuele- en computerapparatuur?    nee  ja, het meerdere is € 

Bezit u voor meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?      nee  ja, het meerdere is € 

Bezit u voor meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen*?      nee  ja, het meerdere is € 

Is uw huurders- of eigenaarsbelang als appartementsgerechtigde groter dan € 6.000?  nee  ja, het meerdere is €   

* Indien ja, graag hieronder toelichten 

(zoals antiek, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten, tapijten, schilderijen etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA OBJECTEN        
 

 

 

 

Ingangs-/ mutatiedatum: 
 

Object  Dekking/Voorwaarden  Verzekerd bedrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASVERZEKERING VOOR HUURDER  
 (alleen mogelijk in combinatie met een inboedelverzekering / glas-in-lood niet mogelijk)       

 

Ingangs-/ mutatiedatum: 

Zijn alle ruiten onbeschadigd?  ja  

    nee, namelijk 

 

BETALINGSWIJZE  
 

IBAN-nummer:  

Premiebetaling per:  jaar   halfjaar   kwartaal  maand 

Betaalwijze:  nota (voor internetbankieren)  door middel van machtiging** 

 

** Voor afschrijving van automatische incasso is uw toestemming d.m.v. handtekening noodzakelijk: 
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