
 
Indien u dit formulier zo volledig mogelijk invult kunnen wij bij een groot aantal aanbieders berekenen welk 
product het beste bij u past. Wij zorgen er altijd voor dat de dekking tot de meest uitgebreide behoort. 

 

[ ]Aanvraag offerte (u krijgt eerste een offerte, daarna moet u nog een aanvraagfomulier onderteken). 

[ ]Aanvraagformulier verzekering(-pakket) (wij overleggen eerst met u over product en premie) 

 
Naam en voorletters  ___________________________________________________ 
Adres ___________________________________________nr. _____ 
Pc + plaats  ___________________________________________________ 
Geboortedatum ______-______-______ 
Rekeningnummer  ___________________________________________________ 
Telefoon vast ___________________________________________________ 
Telefoon mobiel ___________________________________________________ 
E-mail ___________________________________________________ 
Betalingstermijn [ ]maand [ ]kwartaal [ ]½-jaar [ ]jaar 
 
Gezinssamenstelling [ ]alleenstaand zonder/met kinderen 
 [ ](echt-) paar zonder/met kinderen 
Materiaal verdiepingsvloeren [ ]hout [ ]beton [ ]anders _____________ 
Soort woning [ ]tussenwoning [ ]hoekwoning [ ]vrijstaand 
 [ ]appartement [ ]2-1 kap [ ]woonboerderijk 
Aantal slaap-/hobbykamers ______ 
Bouwjaar van de woning ______ 
Politiekeurmerk veilig wonen [ ]ja [ ]nee 
Blusdeken en brandblusser aanwezig [ ]ja [ ]nee 
Beveiliging aanwezig (electronische borg) [ ]ja [ ]nee 
Rookmelders op elke verdieping aanwezig [ ]ja [ ]nee 
Is de dakbedekking met pannen of mastiek [ ]ja [ ]nee, nl. ______________________ 
Is het een monumentenpand [ ]ja [ ]nee 
Hoe is de onderhoudstoestand [ ]goed [ ]matig [ ]slecht [ ]renovatie bezig 
Vind er kamerverhuur plaats [ ]ja [ ]nee 
Is er een bedrijf in het pand gevestigd [ ]nee [ ]ja, nl. een __________________ 
Zijn er bijzonderheden met naastgelegen panden [ ]nee [ ]ja nl. _________________ 
Als het risicoadres niet gelijk is aan hierboven, geef dan hier het risicoadres aan:  
Adres ___________________________________ 
PC + plaats ___________________________________ 
Bent u of een andere belanghebbende wel eens geweigerd voor een verzekering, is er weleens 
een verzekering opgezegd of zijn er beperkende voorwaarden of een verhoogde premie 
opgelegd? [ ]nee [ ]ja 
Bent u of is een andere belanghebbende in de laatste 8 jaar veroordeeld of door de politie 
verhoord als verdachte wegens brandstichting, een vermogensdelict (b.v. diefstal of verduister- 
ing), een geweldsdelict, een milieudelict, een seksueel delict of het gebruik van alcohol of drugs [ ]nee [ ]ja 
Heeft u of een andere belanghebbende in de laatste 8 jaar bij een verzekeringsmaatschappij 
Alleen bij rechtsbijstand: Bent u of een andere belanghebbende in de afgelopen 8 jaar betrokken 
geweest in een gerechtelijke procedure [ ]nee [ ]ja 
Alleen bij een autoverzekering: Heeft u of een andere belanghebbende in de laatste 8 jaar een 
rijverbod opgelegd gekregen of is (al dan niet voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd [ ]nee [ ]ja 
Heeft u of een andere belanghebbende enig lichaamsgebrek of ziekte die de rijvaardigheid kan 
beïnvloeden, of gebruikt u of een andere belanghebbende medicijnen die de rijvaardigheid 
kunnen beïnvloeden [ ]nee [ ]ja 
Heeft u één of meer vragen met ja beantwoord, geef dan hier een toelichting. Bij schadegevallen graag ver-
melden de schadedatum, een korte omschrijving van het voorval en het uitgekeerde bedrag. 
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________ 



 
--Woonhuisverzekering------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wilt u een woonhuisverzekering [ ]nee [ ]ja, ingangsdatum ____-____-20____. 
Om een juiste herbouwwaarde te bepalen heeft u de keuze uit 3 opties: 
[ ]U weet zelf de herbouwwaarde. Deze is € ____________________. 
[ ]U heeft een recent taxatierapport waarin de herbouwwaarde is vermeld nl. € __________ 
[ ]Gebruik onderstaande herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars. € __________ 
Toelichting: 

Toeslagen/kortingen: 
Plaatselijke problemen 

Deze zijn te verwachten bij herbouw/herstel in bijvoorbeeld stads- en dorpskernen, aan grachten en nauwe 
straten en ook bij straten met intensief verkeer. Het gevolg zal zijn moeilijke en dure plaatsing van keten, 
belemmering in aan- en afvoer, parkeer- en opslagproblemen of mogelijk noodzakelijke nachtarbeid. Deze 
kosten, geval voor geval te bepalen, zullen veelal de 10%-30% niet te boven gaan. 
Regio 

In bepaalde regio’s kan een korting of toeslag worden toegepast. Hiervoor is geen richtsnoer, omdat dit alleen 
met specifieke kennis van regio’s, steden, dorpen en/of buurten kan worden bepaald. 
Eenvoudige vrijstaande woningen 

Voor eenvoudige vrijstaande woningen, vaak deel uitmakend van het standaard assortiment bij aannemers, kan 
een korting van zo’n 15% worden toegepast. 
Kleine woningen 

Wanneer de totale inhoud van de woning kleiner is dan 250 m3, dient er een correctie van 10% bijgeteld te 
worden. 
Berekening inhoud gebouw 

De berekening van het aantal kubieke meters geschiedt door het buitenwerks gemeten oppervlak te 
vermenigvuldigen met de gemiddelde hoogte. Deze hoogte wordt gemeten vanaf bovenkant begane 
grondvloer. Indien er kelders of souterrains zijn wordt de hoogte gemeten vanaf de vloer van deze ruimten. Als 
hulpmiddel om te komen tot de berekening van de verdiepingshoogte kan men ook de optreden van de trap 
opmeten en tellen. De berging dient bij de inhoud te worden opgeteld. 
Platte daken 

Voor platte daken van woonhuizen moet een toeslag worden berekend, zie kwaliteitskeuze c bij het bouwdeel 
'dak en constructie', omdat bij de vermelde woningtypen is uitgegaan van schuine daken. 
Zolderruimten van woonhuizen hebben namelijk een relatief lage m3 prijs, die de m3 prijs van de vermelde 
woningtypen verlaagt. 
Rieten/leistenen daken 

De toeslag voor rieten/leistenen daken is meegenomen in de kwaliteit van het dak. Bij een rieten/leistenen dak 
moet gekozen worden voor kwaliteitskeuze b bij het bouwdeel ‘dak en constructie’. 
Serres 

De toeslag voor serres is meegenomen in de kwaliteit van de (achter-)gevel. Bij een woning met een serre 
moet gekozen worden voor kwaliteitskeuze c bij het bouwdeel ‘gevel’. De inhoud van de serre wordt bijgeteld 
bij de totale inhoud van de woning. 
Prijsstelling: rij of hoekwoning 2 onder 1 kap vrijstaand 
Categorie/prijsstelling [ ]I = 520 [ ]II = 565 [ ]III = 730 
Bereken hier het aantal m3 van uw woning: _____m3 maal prijsstelling (II, II of III) _____ = € __________* 
(tip: zolder lengte maal breedte maal nokhoogte gedeeld door 2). 
Bijgebouwen: _____________________ opmerking: ____________________________ m3: _______ 
 _____________________ opmerking: ____________________________ m3: _______ 
 _____________________ opmerking: ____________________________ m3: _______ 
 _____________________ opmerking: ____________________________ m3: _______ 
 _____________________ opmerking: ____________________________ m3: _______ 
Bouwdeel  Keuzeoptie  Correctie:  Keuze: 

1. Fundering a met heiwerk 0% 0% ___%  
  b niet meeverzekerd  -/-10% ___% 
  c op zand -/-5% ___% 
2. Dak en a normaal 0% ___% 
 constructie b bijzonder (zie toelichting) +4% ___% 
  c plat +9% ___% 
3. Gevel a normaal 0% ___% 
  b kopgevel/hoekwoning +9% ___% 
4. Keuken, bad- a standaard 0% ___% 
 of woonkamer b nieuw of vervangen <10 jaar +9% ___% 
 
5 prijsstelling*    _______ 
 toeslagen    _______ (is +%) 
 kortingen    _______ (is -%) 
 totale prijsstelling corrigeren met:    _______ (optellen en aftrekken) 
 



 
--Inboedelverzekering--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u een inboedelverzekering [ ]nee [ ]ja, ingangsdatum ____-____-20____. 
Om een juiste waarde van de inboedel te bepalen heeft u de keuze uit 2 opties: 
[ ]U weet zelf de waarde. Deze is €________. 
[ ]Gebruik onderstaande inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars.  
Vraag maak uw keuze punten uw punten 

Leeftijd hoofdkostwinner [ ]35 jaar en jonger 22 
 [ ]36 t/m 50 jaar 29 
 [ ]51 t/m 70 jaar 39 
 [ ]71 jaar en ouder 37 ____ 
Samenstelling huishouden [ ]alleenstaande 0 
(met of zonder kinderen) [ ](echt)paar 10 ____ 
Netto maandinkomen hoofdkostwinner [ ]tot en met € 1.000 0 
 [ ]€ 1.001 t/m € 2.000 10 
 [ ]€ 2.001 t/m € 3.000 17 
 [ ]€ 3.001 t/m € 4.850 28 ____ 
Oppervlakte woning [ ]t/m 90 m2 0 
 [ ]91 m2 t/m 140 m2 6 
 [ ]141 m2 t/m 190 m2 18 
 [ ]191 m2 t/m 300 m2 23 ____ 
Totaal aantal punten   ____ 
Vermenigvuldig het aantal punten met   € 1.040,= x 
Subtotaal geschatte waarde inboedel (A)   € ____ 
Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd) 

Audiovisuele en computerapparatuur. Het bedrag boven de € 12.000  € ______ 
Lijfsieraden. Het bedrag boven de € 6.000   € ______ 
Bijzonder bezit (kunst, antiek, verzamelingen e.d.). Het bedrag boven de € 15.000  € ______ 
Huurdersbelang (verbeteringen aan een huurwoning zoals keuken). Het bedrag boven de € 6.000 € ______ 
Totaal geschatte waarde van uw inboedel is   € ______ 
(Samenstelling huishouden, alleenstaan, echtpar of samenwonend is met of zonder kinderen. 
Oppervlakte woning, hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare 
ruimtes van de woning, alsmede de buitenshuis aanwezige privé (berg) ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox.) 

 
--Glasverzekering-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Moet het glas in uw woonhuis meeverzekerd worden [ ]nee [ ]ja, ingangsdatum ____-____-20____. 
 
--Aansprakelijkheid------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wilt u een aansprakelijkheidsverzekering [ ]nee [ ]ja, ingangsdatum ____-____-20____. 
Welk verzekerd bedrag wilt u [ ]€ 1.000.000 [ ]€ 1.250.000 [ ]€ 2.500.000. 
Eigen risico [ ]geen [ ]ongeveer € 100,= [ ]schade veroorzaakt door kinderen 
 
--Rechtsbijstand--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u een rechtsbijstandsverzekering [ ]nee [ ]ja, ingangsdatum ____-____-20____. 
Heeft u nu ook een rechtsbijstandverzekering [ ]nee [ ]ja, maatschappij ___________________________ 
 polisnummer ___________________________ 
 verzekerd tot ____-____-20____ 
Welke dekkingen wenst u te verzekeren 
[ ]Inkomen (werkgever, uitkeringsinstantie) 
[ ]Consument en Wonen (problemen met buren, gemeente, vergunningen) 
[ ]Motorrijtuigen (al uw motorrijtuigen verzekerd voor rechtsbijstand bij aankoop, schade e.d.) 
[ ]Verkeer (al uw gezinsleden in het verkeer verzekerd, ook als fietser, voetganger e.d.) 
[ ]Fiscaal en Vermogen (zaken met de Belastingdienst en uw vermogen) 
 
--ondertekenen---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plaats hier uw handtekening. Indien u niet tekent ontvangt u later alsnog een aanvraagformulier ter ondertekening. 
Bij aanvraag offerte tekent u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord; 
Bij aanvraag verzekering tekent u tevens dat u de verzekering(en) wenst aan te gaan. 
 
Plaats: ________________Datum: _____-_____-20_____ Handtekening: 


