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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
1 Relatiegegevens

Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw

Voorvoegsel(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNONONNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
2 Adresgegevens

Straat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Huisnummer/toevoeging MNNNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Postcode en woonplaats MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
3 Incassogegevens

Betalingstermijn AMaand AKwartaal AJaar

Betalingswijze AN.v.t. AAcceptgiro AAutomatische incasso
(alleen bij jaarbetaling)

Giro- of bankrekeningnummer MNNNNNNNNNP

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Uitsluitend ten behoeve van de administratie van de verzekeringsadviseur.

Naam aanvrager aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Algemeen

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Gezinssamenstelling AAlleenstaande
AAlleenstaande met kind(eren)
AGezin zonder kind(eren)
AGezin met kind(eren)

Verzekerde som A¤ 1.000.000,– A¤ 2.500.000,–

Eigen Risico A¤ 0,– A¤ 100,–
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis (laatste 8 jaar) 

Zijn er schades veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen 
verzekering dekking biedt? 

Zo ja, aantal schaden aaaaaaaaaaaaa

Is door een verzekeraar enige vorm van Anee Aja
verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn
er beperkende voorwaarden of verhoogde
premies aangekondigd dan wel verplicht
gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat
risico en voor die verzekeringnemer golden?
Hieronder niet te verstaan groepsgewijze
aanpassing van voorwaarden en/of tarieven,
en evenmin individuele contractverlening
voor een nieuwe termijn tegen andere
voorwaarden en/of premie.

Is er sprake geweest van aanraking met Anee Aja
politie/justitie ter zake van (verdenking van) 
het plegen van een misdrijf? 
Hieronder te verstaan het als verdachte of 
ter uitvoering van een opgelegde (straf)-
maatregel in aanraking gekomen zijn met 
politie en/of justitie in verband met een 
misdrijf. Hieronder vallen dus niet alle 
strafbare feiten, maar alleen die wettelijk als 
misdrijven worden aangemerkt.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Gezinssamenstelling AAlleenstaande
AAlleenstaande met kind(eren)
AGezin zonder kind(eren)
AGezin met kind(eren)

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Kostenmaximum A¤ 7.500– A¤ 15.000,– A¤ 30.000,–

Franchise A¤ 250,– A¤ 500,–

� Consument (verplichte dekking)

AWonen

AVerkeer

AWerk & Inkomen

Ontvangt een te verzekeren persoon een Anee Aja
WAO-, WIA- of AOV-uitkering?

ABelastingen & Vermogensbeheer

AMediation bij echtscheiding
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis

Vermeld hier feiten over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij
in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn
voorgevallen in de laatste acht jaar.

Is er een vorm van professionele rechtshulp Anee Aja
ingeroepen? Denk aan: een advocaat, door
de overheid gefinancierde rechtshulp,
medewerker rechtsbijstandverzekeraar,
vakbond, e.d.

Zo ja, hieronder invullen

In hoeveel verschillende zaken is deze aaaaaa
professionele rechtshulp ingeroepen?

Zijn er schades veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen
verzekering dekking biedt?

Zo ja, aantal schaden aaaaaa

Is door een verzekeraar enige vorm van Anee Aja
verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn
er beperkende voorwaarden of verhoogde
premies aangekondigd dan wel verplicht
gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat
risico en voor die verzekeringnemer golden?
Hieronder niet te verstaan groepsgewijze
aanpassing van voorwaarden en/of tarieven,
en evenmin individuele contractverlening
voor een nieuwe termijn tegen andere
voorwaarden en/of premie

Is er sprake geweest van aanraking met Anee Aja
politie/justitie ter zake van (verdenking van) 
het plegen van een misdrijf?
Hieronder te verstaan het als verdachte of
ter uitvoering van een opgelegde (straf)-
maatregel in aanraking gekomen zijn met
politie en/of justitie in verband met een
misdrijf. Hieronder vallen dus niet alle
strafbare feiten, maar alleen die wettelijk als
misdrijven worden aangemerkt.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Bouwjaar MNNNP

Type woonhuis AEengezinswoning (tussenwoning)
AEengezinswoning (hoekhuis)
A2-onder-1- kapwoning
AVrijstaande woning
AAppartement

Als het type woonhuis een appartement is, Ahet volledige appartement
wat wilt u dan verzekeren? Aalleen de aangebrachte verbeteringen

Bouwaard Asteen Ametaal
Agrotendeels steen Asteen/metaal
Ahout Ametaal/kunststof
Agrotendeels hout Aglas op beton of metaal
Ahout/kunststof

Dakbedekking Aharde dekking
Aharde dekking waaronder stro
Aharde dekking waaronder riet
Agolfplaten
Agedeeltelijk golfplaten
Ariet
Agedeeltelijk riet
Amet metaal gedekt
Amet metaal/kunststof gedekt

Gebruik Pand Auitsluitend particuliere bewoning
Arecreatiewoning alleen eigen gebruik

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Risicoadres (als dit afwijkt van woonadres verzekeringnemer)

Straat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Huisnummer/toevoeging MNNNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Postcode en woonplaats MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Dekking AAll-in, incl. glas (niet voor recreatiewoning)

AExtra, incl. glas
AExtra

Eigen risico (geldt niet voor glasdekking) A¤ 0,– (n.v.t. voor All-in) A¤ 150,–
Bij All-in ER minimaal ¤ 50,– !! A¤ 50,– A¤ 200,–

A¤ 100,– A¤ 250,–

(Bepaling) verzekerde som* ABouwSomWijzer (garantie tegen onderverzekering), vul ook de 
BouwSomWijzer in

AHerbouwWaardeMeter (garantie tegen onderverzekering), vul ook de
HerbouwWaardeMeter in

AEigen opgave
Totaal te verzekeren bedrag: ¤ aaaaaaaaaaa
Inclusief fundering Anee Aja

A(Gedeeltelijke) vaste taxatie
Taxatiedatum (maximaal 3 jaar oud) MNNNNNNNP

Totaal te verzekeren bedrag getaxeerd ¤ aaaaaaaaaaa

Totaal te verzekeren bedrag ongetaxeerd ¤ aaaaaaaaaaa

Inclusief fundering Anee Aja

* BouwSomWijzer en HerbouwWaardeMeter zijn niet van toepassing op appartementen.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Leegstand/verbouwing

Staat het woonhuis leeg op het moment van Anee Aja
de aanvraagde wijzigingsdatum?

Zo ja, leegstand tot (dd-mm-jjjj) MNNNNNNNP

Reden leegstand AWordt eigen bewoning
AVerkoop
ASloop

Is er sprake van aanbouw of verbouw op het AN.v.t.
moment van de aangevraagde AAanbouw
wijzigingsdatum? AVerbouw

Zo ja, is er sprake van open verbouwing? Anee Aja

Bij aan- of verbouw: wanneer is deze gereed? MNNNNNNNP(dd-mm-jjjj)
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Houten woning (alleen indien van toepassing)

Staan er binnen een straal van 10meter nog Anee Aja
andere houten woonhuizen?

Is er sprake van een gemetselde Anee Aja
schoorsteen?

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Rieten dak (alleen indien van toepassing)

Staan er binnen een straal van 100meter Anee Aja
nog andere woonhuizen met een rieten dak?

Steekt de schoorsteen meer dan 0,5meter Anee Aja
boven het dak uit?

Is er een vonkenvanger aanwezig? Anee Aja
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Overig

Wat is de onderhoudstoestand van de A(redelijk tot) goed A(matig tot) slecht
woning?

Verdiepingsvloer Asteen/beton Ahout/overig

Bent u de eerste eigenaar van het woonhuis? Anee Aja

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis (laatste 8 jaar)

Zijn er schades veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen
verzekering dekking biedt?

Zo ja, hieronder invullen (bedragen in hele euro’s)

Aantal + bedrag brandschaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag diefstal-/molestschaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag vorstschaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag neerslag/water schaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag glasschaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag overige schaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Is door een verzekeraar enige vorm van Anee Aja
verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn
er beperkende voorwaarden of verhoogde
premies aangekondigd dan wel verplicht
gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat
risico en voor die verzekeringnemer golden?
Hieronder niet te verstaan groepsgewijze
aanpassing van voorwaarden en/of tarieven,
en evenmin individuele contractverlening
voor een nieuwe termijn tegen andere
voorwaarden en/of premie.

Is er sprake geweest van aanraking met Anee Aja
politie/justitie ter zake van (verdenking van)
het plegen van een misdrijf? 
Hieronder te verstaan het als verdachte of 
ter uitvoering van een opgelegde 
(straf)maatregel in aanraking gekomen zijn 
met politie en/of justitie in verband met een 
misdrijf. Hieronder vallen dus niet alle 
strafbare feiten, maar alleen die wettelijk als 
misdrijven worden aangemerkt.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Inboedel

Dekking AAll-in, incl. glas (niet voor recreatiewoning en drijvende woning)
AAll-in (niet voor recreatiewoning)
AExtra, incl. glas (niet voor drijvende woning)
AExtra (niet voor drijvende woning)

Eigen risico (geldt niet voor glasdekking) A¤ 0,– (n.v.t. voor All-in) A¤ 150,–
Bij All-in ER minimaal ¤ 50,– !! A¤ 50,– A¤ 200,–

A¤ 100,– A¤ 250,–

Bepaling verzekerde som* AInboedelWaardeMeter (garantie tegen onderverzekering), niet voor drijvende
woning

AEigen Opgave

Totaal te verzekeren bedrag ¤ aaaaaaaaaaa

Waarvan:
Bedrag audiovisueel en computer- ¤ aaaaaaaaaaa
apparatuur boven de ¤ 12.000,-

Bedrag lijfsieraden boven de ¤ 6.000,- ¤ aaaaaaaaaaa

Wilt u dit bedrag tegen diefstal Anee Aja
meeverzekeren

Bedrag bijzondere bezittingen boven ¤ aaaaaaaaaaa
de ¤ 15.000,-

A(Gedeeltelijke) vaste taxatie, niet voor drijvende woning

Taxatiedatum MNONONNNP

Totaal te verzekeren bedrag getaxeerd ¤ aaaaaaaaaaa

Totaal te verzekeren bedrag ongetaxeerd ¤ aaaaaaaaaaa

Waarvan:
Bedrag lijfsieraden boven de ¤ 6.000,- ¤ aaaaaaaaaaa

Wilt u dit bedrag tegen diefstal Anee Aja
meeverzekeren

Bedrag bijzondere bezittingen boven ¤ aaaaaaaaaaa
de ¤ 15.000,-

* waardebepaling d.m.v. InboedelWaardeMeter is niet mogelijk indien gebruik
recreatiewoning en drijvende woning

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Type woonhuis AEengezinswoning (tussenwoning)
AEengezinswoning (hoekhuis)
A2-onder-1- kapwoning
AVrijstaande woning
AAppartement
ADrijvende woning

Bouwjaar (alleen voor drijvende woning) MNNNP

Bouwaard (niet voor drijvende woning) Asteen Ametaal
Agrotendeels steen Asteen/metaal
Ahout Ametaal/kunststof
Agrotendeels hout Aglas op beton of metaal
Ahout/kunststof

Bouwaard drijvende woning Abeton met stenen opbouw
Abeton met houten opbouw
Apolyester/beton met stenen opbouw
Apolyester/beton met houten opbouw
Astaal met stalen opbouw
Astaal met houten opbouw

Dakbedekking Aharde dekking
Aharde dekking waaronder stro
Aharde dekking waaronder riet
Agolfplaten
Agedeeltelijk golfplaten
Ariet
Agedeeltelijk riet
Amet metaal gedekt
Amet metaal/kunststof gedekt

Gebruik Pand Auitsluitend particuliere bewoning
Arecreatiewoning alleen eigen gebruik
A(mede)pension of kamerverhuur
Aparticuliere bewoning en horeca

Gebruik drijvende woning AUitsluitend particuliere bewoning

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bent u eigenaar of huurder van het AEigenaar AHuurder
woonhuis/drijvende woning?
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Risicoadres (als dit afwijkt van woonadres verzekeringnemer)

Straat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Huisnummer/toevoeging MNNNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Postcode en woonplaats MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Houten woning (alleen indien van toepassing)

Staan er binnen een straal van 10meter Anee Aja
nog andere houten woonhuizen?

Is er sprake van een gemetselde Anee Aja
schoorsteen?
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Rieten dak (alleen indien van toepassing)

Staan er binnen een straal van 100meter Anee Aja
nog andere woonhuizen met een rieten dak?

Steekt de schoorsteen meer dan 0,5 meter Anee Aja
boven het dak uit?

Is er een vonkenvanger aanwezig? Anee Aja

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Beveiliging

Zijn er voor uw woning inbraakpreventieve Anee
maatregelen genomen? Aja, conform BORG/VEB, of wordt binnen 2 maanden gerealiseerd

Aja, conform Politiekeurmerk Veilig Wonen, of wordt binnen 2 maanden 
gerealiseerd

Indien BORG-certificaat/VEB-attest A1 A2 A3 A4
geconstateerde klasse

Indien BORG-certificaat/VEB-attest A1 A2 A3 A4
aangebrachte verzekerde klasse
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Overig
Onderhoudstoestand A(redelijk tot) goed

A(matig tot) slecht

Is uw woning via de horecagelegenheid Anee Aja
binnendoor te bereiken?
(Indien van toepassing)
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis (laatste 8 jaar)

Zijn er schades veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen
verzekering dekking biedt?

Zo ja, hieronder in vullen (bedragen in hele euro’s)

Aantal + bedrag brandschaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag diefstal-/molestschaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag vorstschaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag neerslag/water schaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag glasschaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal + bedrag overige schaden MNNP ¤ aaaaaaaaaaa

Is door een verzekeraar enige vorm van Anee Aja
verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn
er beperkende voorwaarden of verhoogde
premies aangekondigd dan wel verplicht
gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat
risico en voor die verzekeringnemer golden?
Hieronder niet te verstaan groepsgewijze
aanpassing van voorwaarden en/of tarieven,
en evenmin individuele contractverlening
voor een nieuwe termijn tegen andere
voorwaarden en/of premie

Is er sprake geweest van aanraking met Anee Aja
politie/justitie ter zake van (verdenking van)
het plegen van een misdrijf? 
Hieronder te verstaan het als verdachte of 
ter uitvoering van een opgelegde 
(straf)maatregel in aanraking gekomen zijn 
met politie en/of justitie in verband met een 
misdrijf. Hieronder vallen dus niet alle 
strafbare feiten, maar alleen die wettelijk als 
misdrijven worden aangemerkt.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Drijvende woning

Gebruik Drijvende Woning AUitsluitend particuliere bewoning

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Wordt de Drijvende Woning permanent Anee Aja
bewoond?

Bouwjaar MNNNP

Bouwaard ABeton met stenen opbouw APolyester / Beton met houten opbouw
ABeton met houten opbouw AStaal met stalen opbouw
APolyester / Beton met stenen AStaal met houten opbouw

Dakbedekking AHarde dekking ARiet
AHarde dekking waaronder stro AGedeeltelijk riet
AHarde dekking waaronder riet AMet metaal gedekt
AGolfplaten AMet metaal / kunststof gedekt
AGedeeltelijk golfplaten

Is het risicoadres gelijk aan het opgegeven Anee Aja
woonadres van de verzekeringnemer?
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Risicoadres (als dit afwijkt van woonadres verzekeringnemer)

Straat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Huisnummer/toevoeging MNNNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Aanvullende locatieaanduiding aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Postcode en woonplaats MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Dekking

All in (incl. glas) = standaard dekking

Eigen risico (geldt niet voor de glasdekking) A¤ 50,– A¤ 200,–
A¤ 100,– A¤ 250,–
A¤ 150,–

Totaal te verzekeren bedrag ¤ aaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Leegstand/verbouwing

Staat de Drijvende Woning leeg per Anee Aja
ingangsdatum?
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Onderhoudstoestand

Wat is de onderhoudstoestand van de A(Redelijk tot) Goed
Drijvende Woning? A(Matig tot) Slecht
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Financieringsclausule

Financieringsclausule opnemen? Anee Aja

Zo ja, naam van de financier aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Woonplaats aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Contractnummer van de financiering aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis

Vermeld hier feiten over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij
in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn
voorgevallen in de laatste acht jaar.

Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de Drijvende 
Woning verzekering dekking biedt? 

Zo ja, hieronder invullen (bedragen afronden op hele Euro’s)

Aantal schaden MNP

Bedrag schaden ¤ aaaaaaaaaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
11

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gebruik en eigendom

Soort gebruik AParticulier ANiet particulier (aanvraag indienen bij
Bedrijven Schade)

Bestuurder in bezit rijbewijs? Anee Aja

Naam regelmatige bestuurder aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Geboortedatum bestuurder(dd-mm-jjjj) MNNNNNNNP

Geslacht AMan AVrouw

Eigenaar voertuig A(Partner van) aanvrager AAnders
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Kentekengegevens

Kenteken MNNNNNP

Meldcode MNNNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Te verzekeren voertuig (Indien geen kenteken of meldcode)

Merk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Model aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Type aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Gewicht in kg MNNNP

Bouwjaar MNNNP

Alleen bij Casco en Extra
Oorspronkelijke catalogusprijs ¤ aaaaaaaaaaa
(incl. Standaardopties, zoals afgeleverd door
fabrikant/importeur)
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Dekkingsgegevens

Alleen bij Casco
Oorspronkelijke waarde onderdelen/ ¤ aaaaaaaaaaa
opties voor zover niet aangebracht door de
fabrikant of de importeur.
Bijv. andere velgen, LPG, open dak,
excl. beeld- en/of geluidsapparatuur.

Alleen bij Casco
Waarde beeld- en geluidsapparatuur boven Anee Aja
¤ 500,–meeverzekeren?
(let op, dit betreft de waarden van zaken die niet
door de fabrikant of importeur zijn aangebracht)

Zo ja, totale nieuwwaarde van de beeld- ¤ aaaaaaaaaaa
en/of geluidsapparatuur

Dekking AWA
AWA+Casco
AWA+Extra (beperkt casco)
ANo-claimbeschermer

Aanvullende dekkingen AOVI
ASVI of AVSV
ARechtsbijstand of AVerhaalservice

Eigen risico (casco dekking) A¤ 150,– A¤ 500,–
A¤ 300,– A¤ 750,–
A¤ 400,– A¤ 1.000,–

Kilometers per jaar At/m 12.000 At/m 20.000 Ameer dan 20.000

Brandstof ABenzine ADiesel ALPG

Aantal schadevrije jaren op bonus/malus of MNP
no-claim verklaring

Personenauto

Verkeer
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Komt auto in aanmerking voor Anee Aja
2e gezinsautoregeling?
Zo ja, polisnummer 1e gezinsauto MNNNNNNNNNP

Financieringsclausule

Financieringsclausule opnemen? Anee Aja
(alleen mogelijk bij WA Extra of WA Casco)

Zo ja, naam van de financier aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Woonplaats aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Contractnummer v.d. financiering MNNNNNNNNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis (laatste 8 jaar)

Zijn er schades veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen
verzekering dekking biedt?
Zo ja, hieronder in te vullen
(bedragen in hele euro’s)

Aantal personenautoschaden ¤ aaaaaaaaaaa
(onafhankelijk van de schuldvraag)

Aantal schaden dat van invloed is geweest ¤ aaaaaaaaaaa
op het aantal schadevrije jaren (schuldschaden)

Aantal ruit-, inbraak-, diefstalschaden etc. ¤ aaaaaaaaaaa

Aantal overige schaden (geen schuldschaden) ¤ aaaaaaaaaaa

Is er sprake geweest van een Anee Aja
(voorwaardelijke) ontzegging van de
rijbevoegdheid?

Is door een verzekeraar enige vorm van Anee Aja
verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn
er beperkende voorwaarden of verhoogde
premies aangekondigd dan wel verplicht
gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat
risico en voor die verzekeringnemer golden?
Hieronder niet te verstaan groepsgewijze
aanpassing van voorwaarden en/of tarieven,
en evenmin individuele contractverlening
voor een nieuwe termijn tegen andere
voorwaarden en/of premie.

Is er sprake geweest van aanraking met Anee Aja
politie/justitie ter zake van (verdenking van)
het plegen van een misdrijf?
Hieronder te verstaan het als verdachte of
ter uitvoering van een opgelegde (straf)-
maatregel in aanraking gekomen zijn met
politie en/of justitie in verband met een
misdrijf. Hieronder vallen dus niet alle
strafbare feiten, maar alleen die wettelijk
als misdrijven worden aangemerkt.

Personenauto



bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Hebben de reizen een (deels) zakelijk Anee Aja
karakter?
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Verzekeringnemer

Verzekeringnemer meeverzekeren Anee Aja
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Partnergegevens
Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw

Voorvoegsel aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNNNNNNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gegevens kind(eren)
Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw

Voorvoegsel aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNNNNNNNP

Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw

Voorvoegsel aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNNNNNNNP

Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw

Voorvoegsel aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNNNNNNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Basisdekking (verplicht) � Hulpverlening en extra uitgaven, Bagage, Geld & Geldswaardig papier

Eigen Risico bij basisdekking A¤ 0,– A¤ 50,– A¤ 100,–

Aanvullende dekkingen AGeneeskundige/ tandheelkundige behandeling
AOngevallen
AAnnulering
AAutomobilistenhulp

Verzekerde som annulering A¤ 1.250,– A¤ 2.500,– A¤ 5.000,–

Automobilistenhulp: aantal en soort voertuig A1 zonder caravan of aanhanger
A1met caravan of aanhanger
A2 zonder caravan of aanhanger
A1 zonder en 1met caravan of aanhanger
A2met caravan of aanhanger
Ameer dan 2

Dekkingsgebied AEuropa AWereld

Wintersport Anee Aja

Dekkingsduur A60 dagen A180 dagen

Doorlopende reis

Vrije Tijd



bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
14

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis (laatste 8 jaar)

Zijn er schades veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen
verzekering dekking biedt?

Zo ja, hieronder in te vullen
(bedragen in hele euro’s)

Aantal reisschaden aaaaaaaaaaaaa

Is door een verzekeraar enige vorm van Anee Aja
verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn
er beperkende voorwaarden of verhoogde
premies aangekondigd dan wel verplicht
gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat
risico en voor die verzekeringnemer golden?
Hieronder niet te verstaan groepsgewijze
aanpassing van voorwaarden en/of tarieven,
en evenmin individuele contractverlening
voor een nieuwe termijn tegen andere
voorwaarden en/of premie.

Is er sprake geweest van aanraking met Anee Aja
politie/justitie ter zake van (verdenking van)
het plegen van een misdrijf? 
Hieronder te verstaan het als verdachte of 
ter uitvoering van een opgelegde 
(straf)maatregel in aanraking gekomen zijn 
met politie en/of justitie in verband met een 
misdrijf. Hieronder vallen dus niet alle 
strafbare feiten, maar alleen die wettelijk als 
misdrijven worden aangemerkt.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Partner
Zijn er bij de partner schaden veroorzaakt/ Anee Aja
geleden door gebeurtenissen waarvoor de
aan te vragen verzekering dekking biedt?

Zo ja, aantal reisschaden per partner aaaaaaaaaaaaa

Is de partner door een verzekeraar enige Anee Aja
vorm van verzekering geweigerd of
opgezegd, of zijn er beperkende
voorwaarden of verhoogde premies
aangekondigd dan wel verplicht gesteld die
specifiek en uitsluitend voor dat risico en
voor die verzekeringnemer golden?
Hieronder niet te verstaan groepsgewijze
aanpassing van voorwaarden en/of tarieven,
en evenmin individuele contractverlening
voor een nieuwe termijn tegen andere
voorwaarden en/of premie.

Is er ten aanzien van de partner sprake Anee Aja
geweest van aanraking met politie/justitie
ter zake van (verdenking van) het plegen van
een misdrijf? 
Hieronder te verstaan het als verdachte of 
ter uitvoering van een opgelegde
(straf)maatregel in aanraking gekomen zijn
met politie en/of justitie in verband met een
misdrijf. Hieronder vallen dus niet alle
strafbare feiten, maar alleen die wettelijk als
misdrijven worden aangemerkt.

Doorlopende reis
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gebruik & Eigendom

Soort gebruik AParticulier
ANiet particulier

Is de aanvrager tevens de regelmatige Anee Aja
bestuurder?

Wie is de eigenaar van de motor? A(Partner van) Aanvrager

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Kentekengegevens

Kenteken MNONONP

Meldcode MNONPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Dekking

Basisdekking AW.A. AW.A. Extra AW.A. Casco

Aanvullende dekkingen ARechtsbijstand

AOngevallenVerzekering voor Opzittenden(OVO)
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Motorgegevens

Merk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Model aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Type aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cilinderinhoud aaaaaa cc

Bouwjaar MNNNP

Brandstof ABenzine
ADiesel

Kilometers per jaar At/m 12.000 At/m 20.000 AMeer dan 20.000

Oorspronkelijke catalogusprijs van de motor ¤ aaaaaaaaaaa
waar deze aanvraag betrekking op heeft 
(inclusief standaardopties, zoals afgeleverd 
door de fabrikant / importeur)

Oorspronkelijke waarde extra onderdelen / ¤ aaaaaaaaaaa
opties voor zover niet aangebracht door 
fabrikant of importeur. Bijvoorbeeld andere 
velgen. Exclusief beeld- en/of geluids-
apparatuur

Totaal verzekerde som ¤ aaaaaaaaaaa

Eigen risico Bij WA+Extra: (geen vrijwillig eigen risico mogelijk)

¤ 150,–

Bij WA+Casco:

A¤ 150,– A¤ 500,–
A¤ 300,– A¤ 750,–
A¤ 400,– A¤ 1.000,–

Aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op MNP
de bonus/malus of no-claim verklaring

Motor
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Komt de motor in aanmerking voor de Anee Aja
tweede gezinsautoregeling?

Zo ja, Polisnummer van de eerste aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gezinsauto/motorverzekering

Aantal schadevrije jaren van de eerste MNP
gezinsauto/motor

Financieringsclausule opnemen? Anee Aja

Zo ja, Naam van de financier aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Woonplaats aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Contractnummer van de financiering aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis:

Vermeld hier feiten over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij
in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn
voorgevallen in de laatste acht jaar.

Is er sprake geweest van een (voorwaar- Anee Aja
delijke) ontzegging van de rijbevoegdheid?

Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de motor-
verzekering dekking biedt?

Zo ja, aantal motor schaden (onafhankelijk aaaaaa
van de schuldvraag)

Aantal schaden dat van invloed is geweest op aaaaaa
het aantal schadevrije jaren (schuldschaden)

Aantal diefstalschaden etc. aaaaaa

Motor
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gebruik & Eigendom

Soort gebruik AParticulier
ANiet particulier

Is de aanvrager tevens de regelmatige Anee Aja
bestuurder?

Wie is de eigenaar van de motor? A(Partner van) Aanvrager

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Kentekengegevens

Kenteken
MNONONP

Meldcode aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Dekking

Basisdekking AWA AWA+Casco

Aanvullende dekkingen ARechtsbijstand (uitgebreid) of, AVerhaalService

AOngevallenVerzekering voor Inzittenden (OVI)

AVerkeersSchadeVerzekering (VSV) of, ASchadeVerzekering voor 
uitgebreid Inzittenden(SVI)

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Oldtimergegevens

Merk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Model aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Type aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Gewicht aaaaaa kg

Bouwjaar MNNNP

Brandstof ABenzine ADiesel ALPG

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Taxatiedatum (dd-mm-jjjj) MNONONNNP

Getaxeerde waarde ¤ aaaaaaaaaaa

Eigen risico Bij WA+Casco:

A¤ 150,– A¤ 400,– A¤ 750,–
A¤ 300,– A¤ 500,– A¤ 1.000,–

Financieringsclausule opnemen? Anee Aja

Zo ja, naam van de financier aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Woonplaats aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Contractnummer van de financiering aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis

Vermeld hier feiten over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij
in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn
voorgevallen in de laatste acht jaar.

Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de oldtimer-
verzekering dekking biedt?

Aantal Oldtimer schaden aaaaaa

Oldtimer
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Type object

Te verzekeren object � Toercaravan
AAanhangwagen (voor Aanhangwagen, zie pagina 13)

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Dekking

Dekking Toercaravan ABrand/Diefstal ACasco Beperkt ACasco Uitgebreid
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Overige

Eigen risico A¤ 50,– A¤ 250,–
A¤ 150,– A¤ 500,–

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Object Toercaravan

Gebruik & Eigendom

Soort gebruik ARecreatief

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Wie is de eigenaar? A(Partner van) Aanvrager

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Wordt de toercaravan verhuurd? Anee Aja

Wordt de toercaravan het hele jaar door Anee Aja
bewoond?
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Toercaravangegevens

Het kenteken en de meldcode of het chassisnummer zijn niet verplicht. U kunt pas komen tot
een aanvraag indien het kenteken en de meldcode of het chassisnummer zijn ingevuld.

Is de toercaravan voorzien van eigen Anee Aja
Nederlands kenteken?

Kenteken: (Alleen bij een Nederlands MNONONP
kenteken)

Meldcode: (Alleen bij een Nederlands MNNNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kenteken)

Chassisnummer: (Alleen bij een niet- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nederlands kenteken)

Merk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Model aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bouwjaar MNNNP

Oorspronkelijke catalogusprijs (inclusief ¤ aaaaaaaaaaa
standaardopties, zoals afgeleverd door de 
fabrikant / importeur)

Waarde aanbouw ¤ aaaaaaaaaaa

Waarde inboedel ¤ aaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis

Vermeld hier feiten over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij
in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn
voorgevallen in de laatste acht jaar.

Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de Toercaravan & 
Aanhangwagen-verzekering dekking biedt?

Aantal Toercaravan- & Aanhangwagen aaaaaa
schaden

Toercaravan-Aanhangwagen
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Type object

Te verzekeren object AToercaravan (voor Toercaravan, zie pagina 12)
� Aanhangwagen

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Overige

Eigen risico A¤ 50,– A¤ 250,–
A¤ 150,– A¤ 500,–

Polisnummer personenauto aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gebruik & Eigendom

Soort gebruik AParticulier

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Wie is de eigenaar? A(Partner van) Aanvrager

AAnders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Wordt de aanhangwagen verhuurd? Anee Aja
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Aanhangwagengegevens

Het kenteken en de meldcode of het chassisnummer zijn niet verplicht. U kunt pas komen tot
een aanvraag indien het kenteken en de meldcode of het chassisnummer zijn ingevuld.

Is de aanhangwagen voorzien van eigen Anee Aja
Nederlands kenteken?

Kenteken: (Alleen bij een Nederlands MNONONP
kenteken)

Meldcode: (Alleen bij een Nederlands MNNNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kenteken)

Chassisnummer: (Alleen bij een niet- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nederlands kenteken)

Merk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Model aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bouwjaar MNNNP

Oorspronkelijke catalogusprijs (inclusief ¤ aaaaaaaaaaa
standaardopties, zoals afgeleverd door de 
fabrikant / importeur)
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis

Vermeld hier feiten over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij
in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn
voorgevallen in de laatste acht jaar.

Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door Anee Aja
gebeurtenissen waarvoor de Toercaravan & 
Aanhangwagen-verzekering dekking biedt?

Zo ja, Aantal Toercaravan- & Aanhangwagen MNP
schaden

Toercaravan-Aanhangwagen
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Ongevallen

Inkomen

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Verzekerden

Partner meeverzekerd: Anee Aja

Aantal meeverzekerde kinderen MNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Partnergegevens

Naam aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Voorvoegsel(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Geslacht AMan AVrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNONONNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gegevens kind 1

Geslacht AMan AVrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNONONNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gegevens kind 2

Geslacht AMan AVrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNONONNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gegevens kind 3

Geslacht AMan AVrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNONONNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Verzekerde rubrieken

Verzekerde som Blijvende invaliditeit A¤ 25.000,– A¤ 100.000,–
A¤ 50.000,– A¤ 150.000,–
A¤ 75.000,– A¤ 200.000,–

Overlijden

Zo ja, verzekerde som Overlijden A¤ 5.000,– A¤ 15.000,–
A¤ 10.000,– A¤ 20.000,–

Tandartskosten kind(eren) tot 18 jaar A¤ 500,– (standaardbedrag)
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Overige gegevens

Afwijkende begunstiging Anee Aja

Zo ja, naam afwijkende begunstigde aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Voorletter(s) afwijkende begunstigde aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Voorgeschiedenis

Vermeld hier feiten over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij
in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn
voorgevallen in de laatste acht jaar.

Zijn er schaden veroorzaakt door gebeurte- Anee Aja
nissen waarvoor de Ongevallenverzekering 
dekking biedt?

Zo ja, aantal Ongevallenschaden aaaaaa
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Bijlage bij checklist voor aanvragen. Let op dit is geen aanvraagformulier!!!
Alle aanvragen voor nieuwe verzekeringen in de ZPP verlopen uitsluitend via Mijn.NN.nl.
(Opgave van verzekerde sommen voor Woonhuis en/of Inboedel, evt. met BSW, HWM, IWM).

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
1 Relatiegegevens

Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw

Voorvoegsel(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) MNNNNNNNP
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
2 Adresgegevens

Straat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa huisnr. MNNNP

Achtervoegsel(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Postcode en woonplaats MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Algemeen

Bijlage
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
BouwSomWijzer (indien gekozen)

Type Dak APlat ASchuin

Fundering uitsluiten? Anee Aja

Zijn er plaatselijke problemen?1 Anee Aja

Oppervlakte in m2

Begane grond MNNPm2

Eerste verdieping MNNPm2

Tweede verdieping MNNPm2

Derde verdieping MNNPm2

Vierde verdieping MNNPm2

Zolderverdieping MNNPm2

Kelder MNNPm2

Garage/schuur MNNPm2

Overige gebouwen MNNPm2

Vloeren (gedeeltelijk) afgewerkt met hout, Anee Aja
steen, tegels

Zo ja, aantal vierkante meter MNNPm2

1 Niet alle huizen zijn even gemakkelijk bereikbaar. Aan grachten, in nauwe straten en in dorpskernen bijvoorbeeld
duurt de bouw van een huis langer dan gemiddeld. Ook aan drukke straten zijn er problemen te verwachten. 
In dit soort gevallen is er sprake van belemmering in aan- en afvoer van materialen, parkeerproblemen en soms
zelfs noodzakelijke nachtarbeid. Uiteraard heeft dit invloed op de totale bouwsom. In zo’n geval geldt daarom een
toeslag.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
HerbouwWaardeMeter (indien gekozen)

Inhoud woonhuis (incl. bijgebouwen)2 MNNPm3

Fundering uitsluiten? Anee Aja

Zo nee, type fundering Amet heiwerk Aop zand

Daken en constructie Anormaal A bijzonder Aplat

Gevel ANormaal
AHoogwaardig
ABijzonder
AKopgevel/hoekwoning

Afbouw keuken AStandaard
AHoogwaardig
ALuxe (bij vrijstaande woning)
ALuxe (bij niet vrijstaande woning)

Badkamer/toilet AStandaard
AHoogwaardig
ALuxe (bij vrijstaande woning)
ALuxe (bij niet vrijstaande woning)

Woonkamerafwerking AStandaard
AHoogwaardig
ALuxe (bij vrijstaande woning)
ALuxe (bij niet vrijstaande woning)

2 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.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Woonhuis

Bijlage
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bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Korting/ toeslag in % 3

Toeslag plaatselijke problemen aaaaaa %

Regio toeslag aaaaaa %

Regiokorting aaaaaa %

Korting voor eenvoudige vrijstaande woning aaaaaa %

Toeslag kleine woning A10% (wordt berekend als de inhoud <250m3 is)

3 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 10%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.

Bijlage Wonen

Woonhuis
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Inboedel

Bijlage
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