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Anders, namelijkReden

Anders, namelijk

B - CHECKLIST VERZEKERINGEN

A - ALGEMEEN

INVENTARISATIE PARTICULIER

 (alleen in te vullen door adviseur)

INHOUD



Achternaam Voorletters Geb. dat. Geslacht Thuiswonend Studerend

Man Vrouw

Man Vrouw

Alleenstaande

LBO

LBO

Samenwonend

MBO

MBO

Gehuwd

HBO

HBO

Geregistreerd partnerschap

WO

WO

Anders

Anders

Burgerlijke staat

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding
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Alleenstaande zonder kinderen

Gezin zonder kinderen

Alleenstaande met kinderen

Gezin met kinderen

Gezinssamenstelling

Achternaam

Geboortedatum

Plaats

E-mailTelefoonnummer

Voorletters

Nationaliteit

Geslacht

Adres Postcode

Netto maandink.

Netto maandink.

Achternaam

Geboortedatum

Plaats

Telefoonnummer

Adres

Bruto jaarinkomen

Bruto jaarinkomen

E-mail

Voorletters

Nationaliteit

Geslacht

Postcode

C - VERZEKERINGNEMER

E - GEGEVENS PARTNER

F - GEGEVENS KINDEREN

D - GEZINSSAMENSTELLING

1

2

3

4

5

€

€

€

€



DESKUNDIG IN VERZEKERINGEN Pagina 3 van 10

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

H - SLOTVERKLARING

G - 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 (risicodra-
ger) zaken met u doen.
Welk recht is van toepassing?
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.

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

I - ONDERTEKENING

Nee

Nee
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Bent u eigenaar van de woning?

Bij rietendak certificering rieten schroefdak aanwezig

Zijn er op de woning zonnepanelen aangebracht?

Heeft u een asbest dak en/of gevelbeplating?

Staat uw woning binnen een straal van 10 meter van brandgevaarlijke 
panden zoals woningen met rieten daken, restaurants of snackbars?

Eigenaars-/huurdersbelang (woningverbetering bij huur of VVE)

Locatie van de woning (indien afwijkend van eerder genoemd adres)

Plaats

Adres Postcode

Herbouwwaarde

Bouwjaar

Oppervlakte woning Oppervlakte bijgebouwen

Bestemming (gebruik) Uitsluitend eigen bewoning Verhuur aan

Leegstaande woning Bedrijfsmatig gebruik, namelijk

Bituum / mastiek 
(plat dak)

Type woning Hoekwoning

Vrijstaande woning (niet woonboerderij)

Flat/Etagewoning

WoonboerderijRijtjeshuis - tussenwoning

Twee-onder-één-kap

Aantal kamers De volgende ruimtes tellen niet mee: woonkamer, badkamer, gang, keuken, garage, vliering en bergruimte. 

Wordt de zolder gebruikt als een slaap- of hobbyruimte? Dan telt die wel mee.

Bouwaard dak

Bouwaard muren

Riet (schroefdak)

Kunststof

Leisteen

Anders, namelijk

Grotendeels steen

Pannen

Traditioneel riet

Grotendeels hout

Kunstriet

Anders, namelijk

Verdiepingsvloeren Beton / steen Hout Anders, namelijk

Nee Ja

Nee Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja, bedrag

1 - RISICOADRES 1

m2 m2m² m²

€

€
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Bent u eigenaar van de woning?

Bij rietendak certificering rieten schroefdak aanwezig

Zijn er op de woning zonnepanelen aangebracht?

Heeft u een asbest dak en/of gevelbeplating?

Staat uw woning binnen een straal van 10 meter van brandgevaarlijke 
panden zoals woningen met rieten daken, restaurants of snackbars?

Eigenaars-/huurdersbelang (woningverbetering bij huur of VVE)

Locatie van de woning (indien afwijkend van eerder genoemd adres)

Plaats

Adres Postcode

Herbouwwaarde

Bouwjaar

Oppervlakte woning Oppervlakte bijgebouwen

Bestemming (gebruik) Uitsluitend eigen bewoning Verhuur aan

Leegstaande woning Bedrijfsmatig gebruik, namelijk

Bituum / mastiek 
(plat dak)

Type woning Hoekwoning

Vrijstaande woning (niet woonboerderij)

Flat/Etagewoning

WoonboerderijRijtjeshuis - tussenwoning

Twee-onder-één-kap

Aantal kamers De volgende ruimtes tellen niet mee: woonkamer, badkamer, gang, keuken, garage, vliering en bergruimte. 

Wordt de zolder gebruikt als een slaap- of hobbyruimte? Dan telt die wel mee.

Bouwaard dak

Bouwaard muren

Riet (schroefdak)

Kunststof

Leisteen

Anders, namelijk

Grotendeels steen

Pannen

Traditioneel riet

Grotendeels hout

Kunstriet

Anders, namelijk

Verdiepingsvloeren Beton / steen Hout Anders, namelijk

Nee Ja

Nee Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja, bedrag

2 - RISICOADRES 2

m2 m2m² m²

€

€
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Type bijgebouw

Type bijgebouw

Wordt een of meerdere bijgebouwen gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten?

Wordt een of meerdere bijgebouwen gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten?

Wilt u het bijgebouw verzekeren die op een ander adres staat dan de woning?

Wilt u het bijgebouw verzekeren die op een ander adres staat dan de woning?

Verhuurt u het bijgebouw?

Verhuurt u het bijgebouw?

Plaats

Plaats

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Eig./huurdersbel.

Eig./huurdersbel.

Eigendom / huur

Eigendom / huur

Herbouwwaarde

Herbouwwaarde

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Garage

Garage

Schuur

Schuur

Boothuis

Boothuis

Anders, namelijk

Anders, namelijk

3 - BIJGEBOUW 1

4 - BIJGEBOUW 2

€

€

€

€
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Risicoadres Eigendom / huurPlaatsPostcode Herbouww. Eig.-huurd.
belang

Inboedel 
(nieuwwaarde)

Risicoadres

Risicoadres

Plaats

Plaats

Postcode

Postcode Intrument 
(en)

Kunst/
antiek

(Lijf) 
sierraden

Audio/
video/foto Drone(s)

Inboedel 
(nieuwwaarde)

Geld

Bevindt zich inboedel buiten de risicoadressen?

Dient u zaken van derden te verzekeren tegen brand?

Wat is waarde van zaken van derden naast de waarde van uw eigen eigendommen?

Nee

Nee

Ja

Ja, namelijk 

5 - GEZINSEIGENDOMMEN

7 - INBOEDEL ELDERS

8 - ZAKEN VAN DERDEN

6 - BIJZONDERE BEZITTINGEN

€

€

€

€

1.

3.

2.

4.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.

3.

2.

4.

€€€€€€

€€€€€€

€€€€€€

€€€€€€

1.

3.

2.

4.
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Vind verhuur plaats?

Heeft u eigen vervoermiddelen?

Is sprake van geleasede vervoersmiddelen?

Buiten europa?

Beoefent u of een van uw gezinsleden gevaarlijke sporten?

Hoeveel dagen per jaar reist u?

Is sprake van betaalde (hobbymatige) nevenactiviteiten?

Bent u actief als bestuurder in een bedrijf, vereniging of Stichting?

Bestuursfunctie Bedrijf, vereniging of stichting

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja, namelijk

Ja, namelijk

Ja, namelijk

Ja, namelijk

Ja, namelijk

Ja, namelijk

Ja, namelijk

Kenteken Meldc. Merk Model Uitvoering Bouwjr. Vermogen Gewicht Cat. waar.Dagw. Bev. kl. Sch. jr.

9 - GEZINSACTIVITEITEN

10 - REIS EN VERVOER

dagen

1.

2.

3.

4.

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw
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Is het onderwerp arbeidsongeschiktheid in uw situatie van belang?

Wilt u het onderwerp arbeidsongeschiktheid inventariseren?

Is er een substantiële wijziging in uw (gezamenlijke) inkomen?

Is er een substantiële wijziging in uw maandelijkse lasten?

Heeft u een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Betreft het een verhoging van uw (gezamenlijk) inkomen?

Betreft het een verhoging van uw maandelijkse lasten?

Is er een wens om de arbeidsongeschiktheidsverzekering te wijzigen ten aanzien van de uitgangspunten?

Wat zijn uw huidige activiteiten?

Wat is uw nieuwe verhoogde (gezamenlijke) bruto jaarinkomen?

Wat zijn uw nieuwe netto verhoogde maandlasten?

Wat is uw nieuwe verlaagde (gezamenlijke) bruto jaarinkomen?

Wat zijn uw nieuwe netto verlaagde maandlasten?

Heeft u een ander beroep, andere activiteiten of is de verhouding in de aard van uw werkzaamheden gewijzigd?

Indien u een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft stellen we een aantal korte vragen om te beoordelen of uw situatie is veranderd.

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

11 - GEZIN EN GEZONDHEID

€

€

€

€
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