
Potskampstraat 1-5
7573 CB Oldenzaal

+31 (0) 541 363 508
info@bonv.nl

KvK: 75907925
AFM : 12046936

IBAN: NL45 RABO 0346 4224 26

DatumTussenpersoonnr

Dit aanvraagformulier bestaat uit een algemeen gedeelte en vervolgens een onderverdeling per categorie. De onderdelen A t/m F dienen altijd ingevuld, 
ondertekend en meegestuurd te worden. Bij de vragen per categorie / verzekering kan worden volstaan met de verzekeringen die aangevraagd worden.

Bezoekdatum

Telefoonnummer 

Naam acceptant

Contactpersoon

Medewerker

Doel

Overleg acceptant

Aanvraag

Inventarisatie

Nieuw klant

Nee

Offerte

Actualisatie

Servicebezoek

Ja

Wijziging, polisnr.

Aanvraagformulier particuliere verzekeringen Pagina 1 van 920
21

-0
1-0

2

Anders, namelijkReden

Anders, namelijk

Man Vrouw

B - GEWENSTE VERZEKERINGEN

A - ALGEMEEN

AANVRAAG PREMIUM

 (alleen in te vullen door adviseur)

Achternaam

Geboortedatum

Plaats

E-mailTelefoonnummer

Voorletters

Nationaliteit

Geslacht

Adres Postcode

C - VERZEKERINGNEMER

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum
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Hoofd premievervaldatum

IBAN

Betalen via

Betalen per

Automatische incasso *

* Heeft u gekozen voor betaling van de premie via automatische incasso? Dan geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een   
  bedrag van uw rekening af te schrijven. Ook geeft u dan toestemming aan uw bank om doorlopend deze bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de gevolmachtigd agent   
  / verzekeraar.

* Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstan-
digheden die betrekking hebben op een bekende andere persoon die ook wordt meeverzekerd. Bij de beantwoording van de vragen is niet alleen wat u 
zelf weet bepalend. Ook wat de anderen die verzekerd worden weten. Vragen waarvan u denkt dat de antwoorden al bij ons bekend zijn moet u toch zo 
volledig mogelijk beantwoorden. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat het recht op een betaling wordt beperkt of helemaal vervalt. Heeft u ons met opzet 
misleid? Of heeft u bewust verkeerde informatie gegeven? Dan hebben wij het recht deze verzekering op te zeggen.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de 
vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutaire directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) –
  hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3%.

Verzekeringsverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Heeft een verzekeringsmaatschappij u, of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het sluiten van deze verzekering(en) ooit een verzekering opge-
zegd, geweigerd of tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet.

Ja, geef hieronder een toelichting over het soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer.

Verzekeringen elders 
Is een/zijn soortgelijke verzekering(en) momenteel bij een andere verzekeraar aangevraagd/ondergebracht?

Ja, graag hieronder toelichten.

Schadeverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Heeft u of een van de belanghebbenden dit jaar en/of in de acht voorafgaande jaren schade met betrekking tot de aangevraagde dekkingen gehad?

Ja, graag hieronder specificeren.

Polisnummer SchadebedragSoort schade Verzekeraar Datum

E - SLOTVERKLARING

D - PREMIE

Nee

Nee

Nee

Acceptgiro

Jaar Halfjaar Kwartaal Maand

€

€

€

€

€

1

5

3

2

4



Gevolmachtigd agent
Deze verzekering kan tevens worden gesloten met de gevolmachtigd 
agent. De gevolmachtigd agent mag namens de verzekeraar (risico-
drager) zaken met u doen. Op de verzekering is Nederlands recht van 
toepassing.

Klachten en geschillen
Interne klachtenprocedure. Klachten die te maken hebben met de aan-
vraag en uitvoering van deze verzekering kunt u richten aan de directie 
van het (volmacht) kantoor.

Klachten- en geschillenprocedure kifid
Vindt u dat de directie uw klacht niet of niet goed heeft opgelost? Neem 
dan binnen drie maanden contact op met het onafhankelijke Klachtenin-
stituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid bemiddelt tussen consumen-
ten en financiële ondernemingen (zie www.kifid.nl).

Bevoegde rechter
Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenprocedures of bent u niet 
tevreden met de uitkomst? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de 
bevoegde rechter. Dit kan niet als er sprake is van een bindend advies.

Machtiging tot automatische incasso
Uw handtekening geldt tevens als machtiging als u kiest voor automa-
tisch betalen.

Slotverklaring
U bent ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten 
op basis van algemene voorwaarden. U verklaart dat u kennis heeft 
genomen van de algemene voorwaarden. En dat u ermee akkoord gaat 
dat zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.

Verzekeringskaart(en)
Ik ga ermee akkoord dat mijn adviseur de verzekeringskaart(en) van de 
aangevraagde verzekering(en) digitaal aan mij verstrekt.

Ja, graag hieronder toelichten of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage.

Algemene slotvraag
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag voor de verze-
keraar van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?

Ja, hier aangeven of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage, 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 ten uitvoer is gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak 
is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo Ja, tegen welke voorwaarden 
de schikking tot stand kwam.

Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht Jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in 
aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de
• persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
  overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.

Deze vraag moet ook beantwoord worden over andere personen die belang hebben bij deze verzekering. U kunt deze informatie ook vertrouwelijk aan 
onze directie sturen.

Achternaam

Plaats Datum

Voorletters

Handtekening
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Ik ga akkoord

F - ONDERTEKENING

Nee

Nee
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Aansprakelijkheid Ingangsdatum

Alleenstaande zonder kinderen

Gezin zonder kinderen

Alleenstaande met kinderen

Gezin met kinderen

Gezinssamenstelling

Ja, in de Benelux/DuitslandJa, in Nederland

Nee

Ja

Jagersrisico

Ja

Nee

€ 5.000.000

Aanvullingen

Woningeigenaar

Wilt u een Fine Art dekking afsluiten?

Zo ja, verzekerd bedrag

* Dit eigen risico wordt niet van de uitkering afgetrokken als de schade groter is dan € 5.000

Verzekerde som

Specificatie inboedel (nieuwwaarde)

Huisraad Kunst en antiek

Lijfsierraden/horloges

Verzameling/collectie

Audio- en computerapparatuur

Eigenaars-/huurdersbelang

Inventaris (kantoor/praktijk)

Totaal te verzekeren bedrag

Omschrijving

Gewenst eigen risico per gebeurtenis € 500

€ 50.000

€ 250*

€ 25.000

€ 1.000

€ 100.000

€ 2.500

€ 150.000

Inboedel Ingangsdatum

Woning Ingangsdatum

Onroerende zaak

Hoofdgebouw

Bijgebouw 3

Bijgebouw 1

Bijgebouw 4

Bijgebouw 2

Totaal te verzekeren

Herbouwwaarde Bestemming Materiaal muren Dakbedekking

JaNeeFundamenten meeverzekeren?

Gewenst eigen risico per gebeurtenis € 500€ 250* € 1.000 € 2.500

* Dit eigen risico wordt niet van de uitkering afgetrokken als de schade groter is dan € 5.000

1 - PREMIUM AANSPRAKELIJKHEID

2 - PREMIUM INBOEDEL

3 - PREMIUM WONING

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

   Zie onderdeel 4    Zie onderdeel 4    Zie onderdeel 4
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Is het risicoadres gelijk aan het adres van verzekeringnemer?

Open haard aanwezig?

Vonkenvanger?

Wordt de woning bewoond door de aanvrager en zijn gezin?

Onderhoudstoestand van de woning

Toezicht bij afwezigheid

Wordt de woning bewoond?

Is er sprake van (kamer)verhuur?

Is de woning langer dan 30 dagen aaneengesloten onbewoond?

Plaats

Adres Postcode

Bouwjaar

Aantal open haarden

Activiteiten

Namelijk

Gebruik woning Particuliere bewoning Recreatiewoning / tweede woning

Particuliere bewoning en bedrijf                        

Hout

Type woning

Locatie

Monument

Soort rieten dak

Vrijstaand

Stad

Rijk

Goed

Traditioneel (open constructie)

Maisonnette

Villawijk

In aanvraag

Schroefdak (gesloten constructie)

Twee-onder-één-kap

Centrum

Provincie

Matig

Riet onderschoten

Bungalow/landhuis

Buitenwijk

Gemeente

Slecht

Kunstriet

N.v.t.

Hout

Appartement

Bosrijke omgeving

Hoekwoening

Dorp

Geen

Geïmpregneerd

Tussenwoning

Platteland

Grachtenpand Woonboerderij

Dakbedekking

Materiaal muren

Pannen

Houtskeletbouw, buitenmuren steen

Anders, namelijk

Anders

Houtskeletbouw, buitenmuren hout

Riet

Mastiek

Steen/beton

Anders, namelijk

Ja Nee, wat is het risicoadres?

Nee

Aanwezig

Ja, gaskachel

Niet aanwezig

Ja, houtkachel

Ja, beide

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Inwoning Regelmatig

Ja

Dagelijks Geen

4 - BESCHRIJVING RISICOADRES
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Zijn alle toegangsdeuren van de woning voorzien van deugdelijk, 
afsluitbaar hang- en sluitwerk?

Zijn alle ramen voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk?

Met doormelding naar een PAC?

Is de woning voorzien van bliksemgeleiding?

Met onderhoudscontract?

Is de woning voorzien van overspanningsbeveiliging?

Is de woning voorzien van een alarminstallatie?

Is er een kluis aanwezig?

Staat er een hek om het perceel?

Zijn er andere preventieve maatregelen genomen?

Is de kluis verankerd of ingebouwd?

Zo ja, merk en model

Welke maatregelen?

Indien vrijstaande kluis, wat is het gewicht in kg?

Zo ja, welke SKG-klasse * ** ***

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, preventieklasse

Ja

Ja

Ja

Ja

5 - PREVENTIE RISICOADRES
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Is verzekeringnemer eigenaar van de te verzekeren kostbaarheden?

Indien nee, wat is de naam van de eigenaar?

Voorwerp (merk & type) Specificatie/serienummer Verzekerde waarde

Nee Ja

Specificatie van de te verzekeren kostbaarheden
Bij onvoldoende ruimte kunt u eventueel een specificatie als bijlage meesturen.
Van alle genoemde voorwerpen dient een recent taxatierapport of recente aankoopnota te worden overlegd.

Gewenst eigen risico per gebeurtenis 10% van de verzekerde som van de beschadigde/verloren gegane objecten met een 
minimum van € 100 en een maximum van € 500 (premiekorting 10%).

€ 0

Kostbaarheden Ingangsdatum

Welke kostbaarheden wilt u verzekeren? Kunst & antiek Verzameling(en)Sieraden/horloges

Muziekinstrument(en) Anders, namelijk

6 - PREMIUM KOSTBAARHEDEN

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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Cyber

Recreatiewoning

Recreatiewoning inboedel

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

€ 50.000 per gebeurtenis, gemaximeerd tot € 100.000 per verzekeringsjaar.
Eigen risico: € 125 per gebeurtenis.

Verzekerde som

Dit is een verzekering voor bescherming van uw online bezittingen. De verzekering biedt ook dekking als uw identiteit wordt misbruikt (identiteitsfraude). 
Voor € 15,13 per maand (dit is incl. assurantiebelasting, maar exclusief eventuele pakketkorting) is het hele gezin verzekerd!

U verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dat:
• U een antivirusprogramma van een gerenommeerde leverancier (bijvoorbeeld Eset, AVG, McAfee, Norton) geïnstalleerd en geactiveerd heeft op uw 

computersystemen (incl. computers van Apple), en;
• Uw netwerkverbinding beveiligd is middels een wachtwoord.

Indien de herbouwwaarde van het gebouw is vastgesteld aan de hand van de gehele woonoppervlakte en daarbij minimaal het bedrag van € 1.750 per 
vierkante meter en voor de inboedel minimaal € 500 is aangehouden, dan vervalt in geval van een gedekte schade de onderverzekeringsregel.

Wat is het adres van uw vakantiewoning?

Plaats

Adres Postcode

Type woning Woonhuis Appartement (uitsluitend inboedel, gebouw op aanvraag)

Land Nederland

Frankrijk (excl. Corisca)

België Luxemburg

Italië (Italiaanse Codice Fiscale verplicht)*

Portugal

Duitsland Ierland

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Oostenrijk

Monaco

Herbouwwaarde hoofdgebouw

Eigenarenbelang

Herbouwwaarde bijgebouwen

Nieuwwaarde inboedel (max. € 150.000)

Herbouwwaarde zwembaden

Gewenst eigen risico per gebeurtenis € 500 (5% korting)€ 150 minimum € 1.000 (10% korting) € 2.000 (20% korting)

7 - CYBER

8 - RECREATIEWONING

€

€

€

€

€
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Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden

• U bent eigenaar van de te verzekeren woning;
• De woning wordt niet meer dan 26 weken per jaar verhuurd, uitsluitend in combinatie met eigen gebruik en zolang er geen sprake is van 

commerciële verhuur waarbij de woning wordt aangeboden op een online platform;
• Er vinden geen verbouwingswerkzaamheden plaats met een totale aanneemsom hoger dan € 25.000;
• Alle buitendeuren zijn voorzien van deugdelijk, afsluitbaar, hang- en sluitwerk;
• De laatste 5 jaar heeft u niet meer dan 2 schades gehad met een totaal schadebedrag van € 5.000;
• De woning heeft een harde dakbedekking (geen riet) en bestaat hoofdzakelijk uit harde materialen (indien houtbouw/chalet raadpleeg verzekeraar);
• Het totale risico heeft een woonoppervlak van minimaal 50 m2 en maximaal 300 m2;
• De woning en de te verzekeren bijgebouwen verkeren in goede staat van onderhoud;
• Een verzekeraar heeft nooit één of meerdere verzekeringen aan u opgezegd, geweigerd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet;
• U of een ander die als verzekerde een belang bij deze verzekering heeft, bent/is in de periode voorafgaand aan de datum van aanvraag niet in 

aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter;
• U heeft een Nederlandse nationaliteit of bent Nederlands ingezetene.

* Italiaanse Codice Fiscale
Wie in Italië onroerend goed bezit, dient in het bezit te zijn van een Codice Fiscale. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse Burgerservicenummer en kan 
worden aangevraagd bij de Italiaanse belastingdienst. Als onderdeel van de verplichtingen behorend bij de Codice Fiscale wordt u bij het afsluiten van 
deze verzekering gevraagd om uw geboortedatum, geboorteplaats en geboorteprovincie op te geven. U vindt de Codice Fiscale op het Codice Fiscale 
pasje en op brieven van de belastingaanslagen van de Italiaanse overheid.

Pre-contractuele informatie en clausule Spaanse risicoadressen
Indien deze aanvraag een Spaans risicoadres betreft, verklaart u hierbij akkoord te zijn met
de inhoud van de clausule “Buitengewone gebeurtenissen Spanje”?

Verklaart u dat bovenstaande op u van toepassing is? Nee

Nee

Man

Man

Man

Man

Man

Man

Ja

Ja

Vrouw

Vrouw

Vrouw

Vrouw

Vrouw

Vrouw

Italiaanse fiscale code (indien risicoadres Italië)

Voornamen (zoals in paspoort vermeld)

Achternamen (zoals in paspoort vermeld)

Hoeveel personen wenst u te verzekeren?

Geboorteplaats

Geboorteprovincie

Gegevens van alle te verzekeren personen

Naam en voorletter(s) Geboortedat. Geslacht Omschrijving beroep/ werkzaamheden (geldt niet 
voor meeverzekerde kinderen)

Ongevallen Ingangsdatum

Volwassenen Kinderen

8 - RECREATIEWONING (vervolg)

9 - ONGEVALLEN
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