
WT4 Paardekooper Briefpapier A4 17-01-07.indd   1 29-01-2007   12:28:32

     

Aanvraagformulier Opstal - Inboedel verzekering
 

 

1. Verzekeringnemer 

Naam :    vrouw  man 

Voorletters en titulatuur :   Geboortedatum :   

Straat en huisnummer :   Burg. staat :   

Postcode/Woonplaats :   Nationaliteit :   

Telefoonnummer :   Mobielnummer :   

Beroep :    Bedrijf :   

E-mail / Website :   (Post)banknummer :   
 

2. Algemene gegevens voor de opstal- en inboedelverzekering  

    Hoofdgebouw 

Straat en huisnummer :   

Postcode/Woonplaats :   

Bouwjaar :   Gemeente-/ Rijksmonument :  Ja   Nee 

Bestemming :  Uitsluitend eigen bewoning  Verhuur  

    Recreatie woning  Anders nl.  

Is het pand permanent bewoond? :  Ja  nee, toelichting    

Soort woning :  Villa  Landhuis  Woonboerderij  Appartement  Anders nl.  

Bouwaard van het woonhuis :  Steen  Houtskeletbouw  Anders nl.    

Bouwaard verdiepingsvloeren :  Steen  Hout  Anders nl.   

Dakbedekking van het woonhuis :  Pannen  Riet  Schroefdak  Mastiek  Anders nl.   

Staat van onderhoud :  Goed  Matig  Slecht  Open haard aanwezig? :  Ja   Nee 
     Bijgebouwen 

Aantal, soort en bestemming :   

Bouwaard / dakbedekking :   
     Preventie 

Alarm aanwezig? :  Ja   Nee  Brandblusapparaat (min. 6 kg/liter)  :  Ja   Nee  

 Indien ja, met doormelding (P.A.C.) :  Ja   Nee Brandhaspel  :  Ja   Nee  

Rookdetectie aanwezig? :  Ja   Nee Dak brandwerend onderschoten :  Ja   Nee 

 Indien ja, met doormelding (P.A.C.) :  Ja   Nee Brandwerende coating van het riet :  Ja   Nee 

Kluis/safe/brandkast :  Ja   Nee Bliksemgeleider op dak :  Ja   Nee 
 

3. Opstalverzekering 

Ingangsdatum :   

Premie :  ‰ (exclusief kosten en assurantiebelasting) 

Dekkingsvorm :  Extra uitgebreid  Alle onheilen* Inclusief glas :  Nee  Ja 

Verzekerd bedrag : €   (herbouwwaarde) Indexering :  Nee  Ja 

Fundament meeverzekeren :  Nee  Ja   Aanvullende dekking extra kosten (+ 0,10‰) :  Nee  Ja 

  *Afkoop Eigen Risico storm (+ 0,15‰) :  Nee  Ja 
4. Inboedelverzekering 

Ingangsdatum :   

Premie :  ‰ (exclusief kosten en assurantiebelasting) 

Dekkingsvorm :  Extra uitgebreid  Alle onheilen 

Verzekerd bedrag* : €   (nieuwwaarde)  Indexering :  Nee  Ja 

Garantie tegen onderverzekering :  Nee  Ja, dan inboedelmeter of inventarisatielijst meesturen 

* Bestaat de inboedel uit meer dan € 50.000,-- aan kostbare goederen (audiovisuele- en computerapparatuur, sieraden, 

verzamelingen, kunst, antiek, schilderijen en zilverwerk) dan is beveiliging conform risicoklasse 2 vereist, d.w.z. een alarm 

met doormelding naar een particulier beveiligingsbedrijf (E1) en bouwkundige inbraakvertragende maatregelen (B1). 
 

Aanvullende buitenshuisdekking 

 Particulier € 3.000,--   Particulier € 5.000,-- incl. laptop   Particulier en Zakelijk € 5.000,-- incl. laptop 
 

Aanvullende diefstaldekking 

Als de inboedel meer dan € 6.000,-- aan lijfsieraden omvat, wilt u dan het meerdere extra tegen diefstal meeverzekeren? 

 Nee   Ja Zo ja, tegen 11,00‰ (diefstal uit huis) en wel voor de waarde boven de € 6.000,-- :  €    

Of: wilt u uw sieraden All Risks verzekeren (werelddekking/premie op aanvraag) t.w.v.:   €    
 

Bestaat de inboedel voor meer dan 25% van de verzekerde som uit kostbare zaken zoals: lijfsieraden, antiek, schilderijen, 

zilverwerk, verzamelingen, audiovisuele apparatuur (incl. computers en cd’s)?  

 Nee   Ja Zo ja, totale waarde €   

Wilt u een offerte om uw kostbare zaken te verzekeren met dekking voor de gehele wereld?   Nee  Ja 
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5. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren  

Ingangsdatum :   

Dekkingsvorm :  Gezin  Gezin zonder kinderen  Alleenstaande 

Verzekerd bedrag :  € 1.250.000,--  € 2.500.000,-- 

Eigen risico :  geen  Overall eigen risico € 100,-- 

Verhaalsbijstand meeverzekeren :  Nee  Ja (toeslag € 5,-- alleenstaande / € 7,-- gezin) 

Jagersrisico meeverzekeren :  Nee  Ja 
 

6. Schadeverleden 

Hebt u eerder schade geleden  Opstal Inboedel AVP 

als waarvoor u nu dekking vraagt?  Ja   Nee  Ja   Nee  Ja   Nee 

Zo ja, schade datum       

Soort schade       

Maatschappij       

Schade bedrag €   €   €   
 

7. Gegevens huidige verzekeringen 

Bent of was u elders verzekerd? Opstal  Ja   Nee Inboedel   Ja   Nee AVP  Ja   Nee 

Zo ja, welke maatschappij       

Dekkingsvorm       

Polisnummer       

Verzekerd bedrag €   €   €   

Einddatum       
 

8. Keuze betalings- en contractstermijn 

 acceptgiro per jaar of Automatisch:  jaarlijks  per halfjaar  per kwartaal  per maand * 
 

Incassomachtiging  ja   nee (* bij maandbetaling verplicht) 

Ondergetekende machtigt (verzekeraar)     hierbij tot wederopzegging de bedragen die hij/zij verschuldigd is 

wegens premie, kosten en assurantiebelasting af te schrijven van zijn/haar post-/bankrekening. Ondergetekende verklaart zich bekend en 

akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden van de bankgirocentrale. 
 

Contractsduur  5 jaar * (geen toeslag)   1 jaar (5% toeslag) 

* Ik verklaar hiermee te kiezen voor een contractsduur van vijf jaar. Ik weet dat ik mijn verzekering niet tussentijds kan opzeggen.  

Na afloop van de contractstermijn kan ik de verzekering op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van één maand. 

 

 

 

 
9. Toelichting/ overige mededelingen 

Heeft u nog iets te melden dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?  

  nee    ja, toelichting:   
Slotvragen 

Zijn feiten te vermelden omtrent een eventuele strafrechtelijk verleden, die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen en betrekking 

hebben op - de aanvrager; - andere personen wier belang wordt meeverzekerd op deze verzekering (denk hierbij ook aan 

privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals de maatschap en V.O.F. ) en indien deze verzekering wordt afgesloten door of mede 

ten behoeve van rechtspersoon op; - de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; - de aandeelhouder(s) met een belang 

van 33,3% of meer – zo deze zelf rechtspersoon is (zijn) de statutair directeur(en)/bestuurder(s) daarvan.  

  nee    ja, toelichting:   
Slotverklaring 

De ondertekende aanvrager verklaart, mede gelet op de inhoud van art. 7:928 BW (zie toelichting), dat de gegeven antwoorden juist en 

volledig zijn en dat er geen omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, die voor de maatschappij van belang kan zijn. 

Voorts machtigt aanvrager de verzekeraar informatie bij bovengenoemde maatschappijen aan te vragen met betrekking tot de 

aangevraagde verzekering. 
Verwerking persoonsgegevens 

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden 

verwerkt door de verzekeraar dan wel door haar aangewezen derden. Het doel hiervan is het kunnen beschikken over de gegevens die 

noodzakelijk zijn voor de verantwoorde uitvoering van het verzekeringsbedrijf. De verwerking is aangemeld bij de registratiekamer. 
Toelichting op artikel 7:928 BW 

Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent 

of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke 

voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering 

dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar op grond van artikel 7:930 

BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het 

beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering. 
Collectief contract 

De verzekering maakt deel uit van een collectief contract tussen de verzekeraar en Objective Financi±le Adviesgroep B.V. 
Door deel te nemen aan deze collectiviteit ontvangt u korting op uw verzekering. Voortzetting van de verzekering buiten de 

collectiviteit is van invloed op de premie. De verzekering zal dan op normale condities worden voortgezet. 
 

Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend 

 
Plaats,         Datum,      20  
 

Handtekening verzekeringnemer: 

 

Plaats,         Datum,      20  
 

Handtekening verzekeringnemer: 
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