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Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier)  Tussenpersoonnummer ________ 

          Relatie nummer ______________ 

Woonpakket 

���� Opstal / ���� Inboedel / ���� AVP / ���� Ongevallen / ���� Rechtsbijstand 

 

Verkeerspakket 

���� Auto / ���� Motorrijwiel / ���� Oldtimer 

 

Recreatiepakket 

���� Vakantie / ���� Caravan 

 

Verzekeringnemer 

Achternaam _______________________________ Voorletter(s) _________ ���� Man  ���� Vrouw 

Adres _________________________________________________________________________ 

Postcode ___________________ Woonplaats  _________________________________________ 

Geboortedatum ___________________ Sofi-nummer  ________________________________________ 

(Post)bankrekening __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Telefoonnummer  _____________________________________ 

Beroep ___________________ Rijbewijs sinds  _______________________________________ 

 

Partner (Inwonend) 

Achternaam _______________________________ Voorletter(s) _________ ���� Man  ���� Vrouw 

Geboortedatum ___________________ Sofi-nummer  ________________________________________ 

Beroep ___________________ Rijbewijs sinds  _______________________________________ 

 

Kinderen (Inwonend) 

Achternaam _______________________________ Voorletter(s) _________ ���� Man  ���� Vrouw 

Geboortedatum ___________________ Sofi-nummer  ________________________________________ 

Achternaam _______________________________ Voorletter(s) _________ ���� Man  ���� Vrouw 

Geboortedatum ___________________ Sofi-nummer  ________________________________________ 

Achternaam _______________________________ Voorletter(s) _________ ���� Man  ���� Vrouw 

Geboortedatum ___________________ Sofi-nummer  ________________________________________ 

 

 
Premiebetaling 

Voor het KR8 in Verzekeringen Totaalpakket geldt standaard maandbetaling. Indien u een afwijkende 
betalingstermijn wenst, kunt u dat hier aangeven. 
Automatisch ���� per kwartaal ���� per half jaar ���� per jaar 
Acceptgiro ���� per jaar 
 
 



Algemene informatie 
 
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 verzekeringen opgezegd, 
geweigerd of tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet? 

���� Nee ���� Ja 
Zo ja, dan graag toelichten. (soort verzekering, de verzekeringsmaatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

���� Nee ���� Ja 
Zo ja, dan graag hieronder specificeren 

Soort schade Maatschappij Polisnummer Datum Schadebedrag 

1. _____________________________ _______________________ _____________________ ___-___-______ € __________ 

2. _____________________________ _______________________ _____________________ ___-___-______ € __________ 

3. _____________________________ _______________________ _____________________ ___-___-______ € __________ 

4. _____________________________ _______________________ _____________________ ___-___-______ € __________ 

 

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 te 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 op 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? 

���� Nee ���� Ja  
Zo ja, geef hieronder 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 zijn gelegd. Indien het niet tot een strafzaak 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 totstandkwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de 
directie zenden). 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Algemene slotvraag 

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

���� Nee ���� Ja  
Zo ja, geef hieronder toelichten of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
*Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten 
en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording dis 
bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan ui het antwoord al bij de 
maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk be4antwoorden. Indien u niet (volledig) aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe 
leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de maatschappij heeft gehandeld of zij bij kennis omtrent de ware 
stand van zaken de verzekering nummer zou hebben gesloten, heeft zij teven het recht de verzekering op te zeggen. 
 
De aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer is ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten op basis van de algemene voorwaarden. Hij verklaart dat 
hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en hij ermee akkoord gaat dat zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst. 
 
De handtekening aanvrager geldt tevens als machtiging indien er gekozen wordt voor automatisch betalen en/of contractstermijn.  
 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend 

 

 

Plaats ____________________________________________ Datum ___________________________ 
 

Handtekening aanvrager Handtekening tussenpersoon 

 

 
 

 

____________________________________________________ ______________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Woonpakket 

 

Contractsduur 1 jaar (standaard) , 5 jaar (5% korting op de premie) 

 

Algemene gegevens voor de opstal en inboedelverzekering 

Locatie van het pand (indien afwijkend van het eerder genoemde adres) 

Adres _______________________________________________________________________________ 

Postcode ___________________ Woonplaats  ________________________________________________ 

Bouwjaar ___________________ 

Bestemming (gebruik) , Uitsluitend eigen bewoning , Verhuur aan ____________________ 

 , Recreatiewoning  , Anders nl. ______________________ 

In het pand permanent bewoond? , Ja  , Nee, toelichting __________________ 

Bouwaard van het woonhuis , Steen , Houtskeletbouw , Anders nl. ______________________ 

Dakbedekking van het woonhuis , Pannen , Riet , Anders nl. ______________________ 

Soort woonhuis , Eengezinswoning , Appartement , Anders nl. ______________________ 

Onderhoudstoestand , Goed , Matig , Slecht 

Is er sprake van gehele of gedeeltelijke leegstand? , Nee , Ja, toelichting ___________________ 

Is er sprake van andere belendingen dan woonhuizen? , Nee , Ja, toelichting ___________________ 

 

Opstal Ingangsdatum ___________________ 

Dekking , Extra uitgebreid , Alle onheilen 

Glas meeverzekeren , Ja , Nee 

Aanvullende dekking 10% , Ja , Nee 

Herbouwwaarde € ____________ , incl. fundering , Excl. fundering 

Garantie tegen onderverzekering vermelding , Nee , Ja (dan herbouwwaardemeter of recent 

taxatierapport van erkend taxateur met herbouwwaarde bijsluiten). 

 

Gegevens huidige opstalverzekering 

Bent u elders verzekerd , Nee , Ja, bij ____________________ Dekking ______________________ 

Polisnummer __________________ Verzekerd bedrag € ___________ Einddatum ____________________ 

 

Inboedel  Ingangsdatum ___________________ 

Dekking , Extra uitgebreid , Alle onheilen 

Glas meeverzekeren , Ja , Nee 

Te verzekeren som € ____________ 

Garantie tegen onderverzekering , Nee , Ja, inboedelwaardemeter bijsluiten. 

BORG certificaat of certificaat Keurmerk Veilig Wonen afgegeven , Nee , Ja, kopie bijsluiten 

Bestaat de inboedel voor meer dan  € 25.000 of meer dan 25% van de verzekerde som uit audio-, visuele- en 

computerapparatuur, lijfsieraden en/of bijzondere bezittingen, zoals verzamelingen, antiek, kunstvoorwerpen en 

muziekinstrumenten?  , Nee , Ja, zo ja, totale waarde € ____________ 

 

Gegevens huidige Inboedelverzekering 

Bent u elders verzekerd , Nee , Ja, bij ____________________ Dekking ______________________ 

Polisnummer __________________ Verzekerd bedrag € ___________ Einddatum ____________________ 

 



Kostbaarheden  Ingangsdatum ___________________ 

Alleen in combinatie met een lopende inboedelverzekering. Er wordt geen voorlopige dekking verleend. 

Facturen, niet ouder dan 3 jaar altijd (m.u.v. sieraden en horloges niet ouder dan 1 jaar) of taxatierapport(en) (niet ouder 

dan 1 jaar) meezenden! 

, Juwelen en sieraden € ____________ 

, Bont € ____________ 

, Schilderijen etc. € ____________ 

, Muziekinstrumenten € ____________ 

, Horloges en klokken € ____________ 

, Foto-, film- en videoapparatuur € ____________ 

, Overige kunstvoorwerpen € ____________ 

 

AVP  Ingangsdatum ___________________ 

, Gezin , Gezin zonder kinderen , Alleenstaande 

, € 500.000 , € 1.250.000 , € 2.500.000 

, Verhaalsservice , Jagersrisico (verzekerde som € 1.250.000 verplicht) 

 

Ongevallen  Ingangsdatum ___________________ 

Ο Gezinsdekking , Gezinsdekking zonder kinderen Ο Alleenstaande dekking 

Pakket , I , II , III 

Cumulatieve schaal (350%) , Nee , Ja 

Beroepstoeslag , Nee , Ja 

Beroep _________________ Omschrijving dagelijkse werkzaamheden _______________________ 

Beroep partner _________________ Omschrijving dagelijkse werkzaamheden _______________________ 

Zijn alle te verzekeren personen thans gezond en zonder gebreken?  , Ja , Nee, dan graag toelichten 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Rechtsbijstand  Ingangsdatum ___________________ 

, Gezin , Alleenstaande 

, Pluspakket 

Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met de buren of deze in de afgelopen vijf jaar gehad?  , Nee , Ja 

Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met uw werkgever of deze in de afgelopen vijf jaar gehad?  , Nee , Ja 

Is binnen het bedrijf waar u of één van uw gezinsleden werkt een reorganisatie aangekondigd?  , Nee , Ja 

Ontvangt u of één van uw gezinsleden thans een uitkering op grond van de WAO of de WIA?  , Nee , Ja 

Verwacht u de komende twee jaar wijzigingen in het voor uw omgeving geldende bestemmingsplan, bouw- of 

hinderwetvergunning of deze in de afgelopen vief jaar gehad?  , Nee , Ja 

Verwacht u of één van uw gezinsleden binnen afzienbare tijd bij een (juridisch) geschil betrokken te raken? , Nee , Ja 

Bent u of één van uw gezinsleden voor rechtsbijstand verzekerd of in de laatste drie jaar verzekerd geweest? , Nee , Ja 

Indien u één van bovenstaande vragen met “ja” heeft beantwoord, dan graag hieronder toelichten. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________



Aanvraag Verkeerspakket 

 

Gegevens motorrijtuig  Ingangsdatum ___________________ 

Soort , Personenauto , Motorrijwiel , Oldtimer 

Brandstof , Benzine , Diesel , LPG , Hybride 

Merk en type _____________________________________________________________________________ 

Kenteken _______________ Meldcode ________ Bouwjaar _______ Ledig gewicht ________kg 

Cataloguswaarde € _____________ Dagwaarde € ______________ , Incl. BTW , Excl. BTW 

Accessoires ________________________________ Waarde €__________________ 

Is het voertuig voorzien van een alarm/startonderbreker? , Nee , Ja, klasse ________ 

Inhoud motorrijwiel  ____________cc 

Wie is kentekenhouder , Aanvrager , Anders, namelijk _____________________________________________ 

Aantal te rijden kilometers per jaar ________________ , Privé , Zakelijk , Privé en zakelijk 

Gebruikt u de auto meer dan 60 dagen per jaar in het buitenland?  , Nee , Ja 

 

Verzekeringsverleden 

Heeft u al eens een verkeersverzekering gehad?  , Nee , Ja, bij _________________________________________ 

Kunt u hiervan een BM-verklaring overleggen , Nee, omdat _______________________________________________ 

 , Ja, met ___________ schadevrije jaren 

 

Gewenste dekking 

, Wa , Wa + beperkt Casco , Wa + Casco 

, No Claim Garantie , Korting 2de gezinsauto 

, Autorechtsbijstand , Verhaalsrechtsbijstand 

, Schadeverzekering inzittenden  

, Ongevallen in/op-zittende verzekering , Pakket 1 , Pakket 2 , Pakket 3 

  € 10.000/€ 40.000 € 15.000/€ 60.000 € 20.000/€ 80.000 

 

Regelmatige bestuurders 

Zijn er naast aanvrager (en partner) nog andere regelmatige bestuurders? 

Achternaam _______________________________ Voorletter(s) _________ , Man  , Vrouw 

Adres ___________________________________________________________________________ 

Postcode ___________________ Woonplaats  _________________________________________ 

Geboortedatum ___________________ Beroep  _____________________________________________ 

Nld rijbewijs sinds ___________________ Relatie tot aanvrager _______________________________ 

 

Strafrechtelijk verleden 

Is aan u of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar de rijbevoegdheid- al dan niet voorwaardelijk- ontzegd? 

, Nee , Ja 

 

Overige informatie 

Wordt de rijvaardigheid beïnvloed doordat u of de regelmatige bestuurder: 

Een lichamelijk handicap heeft? , Nee , Ja, graag hieronder specificeren 

Aan enige ziekte lijdt?  , Nee , Ja, graag hieronder specificeren 

Medicijnen gebruikt , Nee , Ja, graag hieronder specificeren 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 



Aanvraag Recreatiepakket 

 

Doorlopende reisverzekeringen  Ingangsdatum _______________ 

Vakantieverzekering , Europa dekking , Wereld dekking 

Gezinssamenstelling , Gezin met kinderen* Geboortedatum oudste kind _________________ 

 * (kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd, polis wordt afgegeven op basis van gezin zonder kinderen) 

 , Gezin zonder kinderen , Alleenstaande 

Dekking , Voordelige dekking , Volledige dekking 

Meeverzekeren , Wintersport , Autohulp 

 , Annulering , Garantieannulering 

 

Gegevens huidige reisverzekering 

Bent u elders verzekerd , Nee , Ja, bij ______________________  

Polisnummer __________________ Einddatum ____________________ 

 

Caravanverzekering  Ingangsdatum ___________________ 

Merk en type __________________ Kenteken ________________ Meldcode _________ 

Soort caravan , Stacaravan , Tourcaravan , Vouwkampeerwagen 

Chassisnummer _______________________ Bouwjaar en modeljaar __________________ 

Afmeting lengte _______ meter breedte _______ meter 

Dekking , Normale dekking , Ideaal dekking , Ideaal-plus dekking 

 , Inclusief hagelschadedekking 

Cataloguswaarde € _________________ 

Inventaris € _________________ 

Bagage € _________________ 

Inboedel € _________________ 

Aanbouw € _________________ 

Voortent € _________________+ 

Totaal € _________________ 

Gebruik , Uitsluitend recreatie , Recreatie met verhuur 

 , Uitsluitend verhuur , Permanente bewoning 

Is de caravan wel eens in het buitenland? 

 , Nee , Ja, korter dan 3 mnd. per jaar , Ja, tussen de 3 en 6 mnd. per jaar 

 

Gegevens huidige caravanverzekering 

Bent u elders verzekerd , Nee , Ja, bij ______________________  

Polisnummer __________________ Einddatum ____________________ 

 


