AANVRAAG VOOR VERZEKERING VAN INBOEDEL, WOONHUIS,
AANSPRAKELIJKHEID EN GLAS VOOR PARTICULIEREN

Verzekeraar ____________________________________
[] nieuwe aanvraag
[] wijziging op polisnummer _______________________
[] polisnummer _________________________________

Premiebetaling per
[] jaar
[] kwartaal

[] half jaar
[] maand

Bij anders dan jaarbetaling
kan een toeslag verschuldigd zijn

wenst u automatische incasso (bij maandbetaling verplicht)
[] ja
[] nee
1. Aanvrager
naam en voornamen
_______________________________________ [] man
[] vrouw
adres
_______________________________________ nationaliteit
: ________________________
postcode en woonplaats _______________________________________ bank-/gironummer : ________________________
geboortedatum
_______________________________________ telefoonnr.privé
: ________________________
beroep
_______________________________________ mobieltelefoonnr. : ________________________
e-mail
_______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. Inboedel
ingangsdatum ______________________________ voor []5 jaar []1 jaar (toeslag) doorlopend
verzekerd bedrag € _______________________
Dekking:
[] uitgebreid ______ o/oo
[] All Risks (Pool)
[] extra uitgebreid ______ o/oo (Pool)
[] extra bedrag huurdersbelang € ________
[] glas (Pool)
[] extra bedrag diefstaldekking lijfsieraden € __________ à 15,-- o/oo over het meerdere boven € 2.500 (premie Pool)
[] afkoop eigen risico € 100.00 All Risks (Pool)
[] inboedelwaardemeter/garantie (Pool)
___________________________________________________________________________________________________________
3. Opstal
ingangsdatum ______________________________ voor [] 5 jaar [] 1 jaar (toeslag) doorlopend
verzekerd bedrag € __________________________ [] appartementstoeslag/clausule (Pool)
[] extra uitgebreid _______ o/oo (Pool)
[] inclusief fundamenten (Pool)
[] All Risks (Pool)
[] 10% aanvullende dekking (Pool)
[] inclusief glas (Pool)
[] afkoop eigen risico € 100.00 All Risks (Pool)
[] herbouwwaardemeter/garantie (Pool)
___________________________________________________________________________________________________________
4. Aansprakelijkheid
ingangsdatum ______________________________ voor [] 5 jaar [] 1 jaar (toeslag) doorlopend premie € _____________
[] € 1.000.000
[] € 1.250.000 (Pool)
verzekerd bedrag: [] € 500.000 (Pool)
[] gezin (Pool)
[] alleenstaand (Pool) [] samenwonend (Pool)
jagersrisico (Pool) [] ja
[] nee
eigen risico [] nihil (Pool) [] € 100.00 (Pool)
[] sterdekking (Pool)
[] schade veroorzaakt door kinderen € 175.00 (Pool)
[] verhaalsbijstand (Pool)
___________________________________________________________________________________________________________
5. Glas
ingangsdatum ______________________________ voor []5 jaar [] 1 jaar (met toeslag) doorlopend premie € ______________
risicoadres
_______________________________________________________ woonplaats ____________________________
aantal kamers ___________________________________ [] wel [] geen dubbelwandig glas of voorzetramen aanwezig
___________________________________________________________________________________________________________
6. Risico-omschrijving van woonhuis en inboedel
risico-adres
______________________________________________________________________________________________
woonplaats
_____________________________________________ bouwjaar van het pand _______
hoe is de onderhoudstoestand?
zijn de muren van steen of beton?
zijn de verdiepingsvloeren van beton?
is het dak van pannen, lei, zink of mastiek?
dient het pand alleen tot woonhuis?
woonhuistype

[] goed
[] matig
[] slecht
[] ja [] nee, van _________________________________________________
[] ja [] nee, van _________________________________________________
[] ja [] nee, van _________________________________________________
[] ja [] nee, ook tot _________________________________________________
[] vrijstaand [] 2 onder 1 kap [] appartement [] tussenwoning [] hoekwoning
[] anders __________________________________________________________

6. Risico-omschrijving van woonhuis en inboedel (vervolg)
preventiemaatregelen:
[] alarm
[] keuringcertificaat veilig wonen (kopie meezenden)
Waaruit bestaan de belendingen ____________________________________________________________, op _____ meter afstand
Zijn deze gebouwd van dezelfde materialen als het te verzekeren pand? [] ja
[] nee,.van _____________________________
Wordt/worden daar een bedrijf/bedrijven in uitgeoefend?
[] nee [] ja, welke _____________________________
Huurt u kamers met een gezamelijke ingang?
[] ja
[] nee
Verhuurt u kamer(s)?
[] nee [] ja
aantal bewoners _______________
aantal kamers
_______________
___________________________________________________________________________________________________________
7. Schadeverloop
Heeft u ooit schade geleden ten gevolge van een gebeurtenis waartegen één of meer aangevraagde verzekeringen
dekking verleent? [] ja [] nee,
Zo ja svp toelichten.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
8. Vorige/bestaande verzekeringen
Zijn er ooit verzekeringen geweigerd, opgezegd of tegen bijz. voorwaarden geaccepteerd/voortgezet? [] ja [] nee
Zo ja svp toelichten.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Bent u thans nog elders tegen de aangevraagde risico’s verzekerd, zo ja
tegen __________________________ tot _________ maatschappij ___________________ polisnummer _________________
tegen __________________________ tot _________ maatschappij ___________________ polisnummer _________________
___________________________________________________________________________________________________________
9. Overige mededelingen
Hebt u nog iets mee te delen dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn?
[] ja
[] neen
Zo ja, dan gaarne bijzonderheden vermelden.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Omvang van de mededelingsplicht
Als aanvrager bent u verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. De vragen gelden ook
voor
een bekende derde die wordt meeverzekerd bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), partner, kinderen of iemand die recht kan krijgen op
een uitkering (verder te noemen belanghebbende). Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook
die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch
zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dient u
die alsnog aan ons mede te delen.
Gevolgen van tekortkomingen in de mededelingsplicht
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt
of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering
nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7:929-931
Burgerlijk Wetboek.
Verantwoordelijkheid ondertekening
U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier ook al vult een ander het formulier
voor u in. Wij moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen
maken.
Vraag over strafrechtelijk verleden van u/belanghebbenden
Bent u of een andere belanghebbende, in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of
de regelmatige bestuurder, werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging,
of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt
deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).

Vraag over eerdere aanvragen of verzekeringen van u/belanghebbenden
Heeft een verzekeringsmaatschappij u, een andere belanghebbende, ooit een soortgelijke verzekering geweigerd of opgezegd?
Zo ja,voeg dan een toelichting bij, zodat een beoordeling kan plaatsvinden.
Verzekeringsvoorwaarden en premiebetaling
Door ondertekening verklaart u dat u deze verzekering volgens het premietarief en onze verzekeringsvoorwaarden wenst aan te
gaan. Bij niet betaling van de eerste premie is er nooit een verzekering tot stand gekomen. Bij niet betaling van een vervolgpremie
en daarmee samenhangende kosten bent u aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Onze verzekeringsvoorwaarden kunt u bekijken/downloaden op www.benevia.nl.

Bedenktijd
Na ontvangst van de polis heeft u 14 dagen bedenktijd om de verzekering ongedaan te maken.
Privacy
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het
accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie. Ook kunnen wij
deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten.
Klachten
Klachten naar aanleiding van (het sluiten van) de verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van
Heinenoord Assuradeuren B.V. (Postbus 3205, 3274ZG Heinenoord) en/of bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
(Postbus 93560, 2509 AN Den Haag).
Ondertekening
U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat alle vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn
beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt sluiten.

Ingevuld te

__________________________ datum ______________ handtekening van de aanvrager
(Geldt tevens voor automat.incasso, indien aangegeven)

Bijlage(n)

_____________________________

