Noordhollandsche
Aanvraag Woonhuis-, Inboedel-,
Kostbaarheden- en AVP-verzekeringen
Belangrijk: 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. Voor zover het een persoonsverzekering betreft (een persoonsverzekering is een verzekering die het leven
of de gezondheid van een mens betreft) geldt dit laatste alleen als de derde de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw
eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij
deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend
veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandig-

Combipolis?

ja

nee

heden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat
de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar
mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u,
tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde
voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. Indien u niet of niet
volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het
recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden
van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van
zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de
verzekering op te zeggen.

Indien reeds lopende Combipolis a.u.b. polisnr.

Aanvrager - Relatienummer
Naam en voorletters
Adres

Rek.nr. verzekeringsadviseur

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

..........................................................................................................................

..............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Geb.datum

man

..................................................................................................

vrouw

Beroep ...................................................................... Nationaliteit ................................................................
(Post)banknummer
E-mail

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Ingangsdatum
Nieuwe verzekering

Ingangsdatum .......................................................................................................................................................

Wijziging polisnr.

Ingangsdatum .......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Premiebetaling
Betalingstermijn

per jaar

Betaling vindt plaats aan

de verzekeringsadviseur

(Voor betaling per halfjaar, kwartaal of maand is een toeslag verschuldigd
van respectievelijk 3%, 5% of 6%. Deze toeslag vervalt indien een
verzekering wordt opgenomen in een combipolis.)

de Noordhollandsche van 1816 - automatische afschrijving

per kwartaal*

per maand*

de Noordhollandsche van 1816 - acceptgiro

Indien u in geval van automatische afschrijving wenst dat de premie van een
ander (post)banknummer wordt afgeschreven dan het hierboven vermelde,
graag vermelding van het afwijkende (post)banknummer.
*

per halfjaar

...........................................................................................................................................................................................

Indien incasso door de Noordhollandsche van 1816 geschiedt, is kwartaal- of maandbetaling uitsluitend mogelijk met automatische afschrijving. In dat
geval en indien u bij halfjaar- of jaarbetaling voor automatische afschrijving heeft gekozen, geldt uw handtekening op dit aanvraagformulier tevens als
machtiging aan de Noordhollandsche van 1816 de premie voor de verzekering(en) van de hiervoor genoemde bank- of postbankrekening af te schrijven.

Verzekeringen bij andere maatschappijen

A.u.b. aangeven of en zo ja welke verzekeringen al op uw naam of op die van andere belanghebbenden
bij een andere maatschappij verzekerd zijn of waren.

Soort verzekering

Polisnummer

Maatschappij

Dekking

Verzekerd bedrag

Einddatum**

1.

............................................................

..........................................................

............................................................

...........................................................

€ ......................................................

...........................................................

2.

............................................................

..........................................................

............................................................

...........................................................

€ ......................................................

...........................................................

3.

............................................................

..........................................................

............................................................

...........................................................

€ ......................................................

...........................................................

4.

............................................................

..........................................................

............................................................

...........................................................

€ ......................................................

...........................................................

5.

............................................................

..........................................................

............................................................

...........................................................

€ ......................................................

...........................................................

** Indien nog niet opgezegd a.u.b. zorgdragen voor verzending opzegkaart.
Eerdere schade - BELANGRIJK!
a. Heeft u of heeft een van de andere belanghebbenden de laatste 5 jaar schade geleden door gebeurtenissen als op de
gevraagde verzekering(en) word(t)(en) gedekt?

ja

nee

b. Zo ja, wilt u dan datum, soort verzekering, oorzaak, schadebedrag en de maatschappij waar de verzekering toen was
ondergebracht, vermelden?
datum

...............................................................................................................................................

datum

..............................................................................................................................................

soort verzekering

...............................................................................................................................................

soort verzekering

..............................................................................................................................................

oorzaak

...............................................................................................................................................

oorzaak

..............................................................................................................................................

schadebedrag

€

schadebedrag

€

maatschappij

...............................................................................................................................................

maatschappij

..............................................................................................................................................

polisnummer

...............................................................................................................................................

polisnummer

..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

A.u.b. aankruisen welke verzekering(en) word(t)(en) aangevraagd.

woonhuis

........................................................................................................................................

kostbaarheden

inboedel

AVP

Z.O.Z.

Algemene gegevens woonhuis-, inboedel- en kostbaarhedenverzekering
Risico-adres

Adres

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode

............................................................................

Type woning
Gebruik

....................................................................

P (particulier)

Plaats .................................................................................................................................................................................................................................
Bouwaard muren

E (recreatie)

anders, nl.

.............................................................

ja

Wordt de woning bewoond door de aanvrager en zijn gezin?

ja

nee

Is er sprake van (kamer)verhuur?

ja

nee

nee

Dient de woning tot weekendverblijf of tweede woning?

ja

nee

Bijzondere woonomgeving?

ja

nee

Afgelegen ligging?

ja

nee

Ligt het gebouw in een saneringsgebied of in een gebied waarvoor in de
nabije toekomst plannen tot sanering bestaan?

ja

nee

Wordt (een gedeelte van) het gebouw (ook) bedrijfsmatig gebruikt?

ja

nee

Herbouwwaarde €

ingaande

Zo ja, welk soort bedrijf?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................................

......................................................................................................................................

Kadastraalnr................................................................................................

Is er momenteel sprake van aan- of verbouw?

ja

nee

Is er sprake van splitsing in appartementsrechten?

ja

nee

Is de staat van onderhoud goed?

ja

nee

ja

nee

Dekking

..............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Wordt de woning bewoond?

Woonhuisverzekering

Bouwaard dak

Optimaal index (incl. glas) 1)
Extra uitgebreid index incl. glas1)
Extra uitgebreid index

Wenst u garantie tegen onderverzekering?

Zo ja, ingevulde herbouwwaardemeter meezenden a.u.b.

Incl. fundamenten
Met overall eigen risico van 1‰ v.d. verzekerde som (minimaal € 110,-/maximaal € 225,-)
Incl. 10% aanvullende dekking
Wenst u het eigen risico voor stormschade (2‰ van de verzekerde som minimaal € 225,-/maximaal € 450,-)
af te kopen tegen een premietoeslag van 15%?

Inboedelverzekering

ingaande

Nieuwwaarde inclusief eventueel huurdersbelang €
Dekking

ja

nee

.......................................................

.............................................................

Optimaal index

incl. glas

Extra uitgebreid index

incl. glas

(Indien glasdekking wordt gewenst, dient voor glas in windschermen, balkonen terreinafscheidingen alsmede voor bewerkt glas, waaronder begrepen
etswerk, de premie te worden aangevraagd.)

met beperkingen*

€ 110,-

met een overall eigen risico per gebeurtenis**

€ 225,-

€ 450,-

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn de beperkingen standaard van toepassing, tenzij wordt gekozen voor een overall eigen risico. Bij
een overall eigen risico van € 110,- of € 225,- is voor inboedels in deze steden een premietoeslag van respectievelijk 15% en 7,5% verschuldigd. Bij een
overall eigen risico van € 450,- geldt geen premietoeslag.
* Beperkingen
1. diefstal van audiovisuele en computerapparatuur beperkt tot € 2.500,- (tegen meerpremie hoger bedrag mogelijk)
2. diefstal van geld/geldswaardig papier beperkt tot € 500,- (Extra uitgebreid) of € 750,- (Optimaal)
3. een eigen risico van € 225,- bij diefstal/inbraak
** Een overall eigen risico is nimmer van toepassing bij diefstal uit auto’s.
Wenst u garantie tegen onderverzekering?

ja

nee

Zo ja, ingevulde en getekende inboedelmeter meezenden a.u.b.

De diefstaldekking van sieraden (w.o. horloges)
is standaard beperkt tot € 2.500,-.
Wenst u voor dit risico een hoger bedrag te verzekeren?
(Maximaal extra te verzekeren: € 7.500;
totaal maximum € 10.000).

ja

nee

Zo ja, voor €

Is een door de Stichting Borg goedgekeurd elektronisch alarm aanwezig dan wel het politiekeurmerk ”Veilig Wonen” afgegeven?

ja

nee

Zo ja, (beveiligings)certificaat meezenden a.u.b.

............................................................................................................

boven € 2.500,-

1) Indien het glas is meeverzekerd, is een eventueel eigen risico niet van toepassing voor glasschade.
Voor glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen alsmede bewerkt glas, waaronder begrepen etswerk, dient de premie te worden aangevraagd.

Kostbaarhedenverzekering

ingaande

....................................................................................................................

Te verzekeren voorwerpen
Sieraden
(Horloges worden als regel niet verzekerd. Maken ze echter deel uit van een totale sieradencollectie, dan is
meeverzekering tegen aangepaste premie mogelijk.)

€

.................................................................

Bont

€

.................................................................

Foto- en filmapparatuur

€

.................................................................

Schilderijen

€

.................................................................

Niet-elektrisch versterkte muziekinstrumenten**

€

.................................................................

Elektrisch versterkte muziekinstrumenten**

€

.................................................................

Stereo-/videoapparatuur

€

.................................................................

€

.................................................................

Golfuitrusting

€

.................................................................

Andere kostbaarheden

€

.................................................................

Totaal €

.................................................................

Gebruik

uitsluitend binnenshuis

ook buitenshuis

** Verzekering geschiedt uitsluitend aan amateurs.
** Muziekinstrumenten gebruikt in bandjes e.d. worden niet verzekerd.
Bij deze aanvraag dient een lijst van de te verzekeren voorwerpen te worden gevoegd met opgave van merk, type, nummers etc.: voor sieraden, bont en
schilderijen vergezeld van een recent taxatierapport en voor schilderijen ook van een duidelijke foto; voor andere voorwerpen vergezeld van aankoopnota’s.

Is een door de Stichting Borg goedgekeurd elektronisch alarm aanwezig dan
wel het politiekeurmerk ”Veilig Wonen” afgegeven?

ja

nee

Zo ja, (beveiligings)certificaat meezenden a.u.b.

Aanvullende gegevens
Zijn er naast het risico-adres nog plaatsen waar de voorwerpen zich regelmatig kunnen bevinden
(zoals ander verblijfadres, buitenland)?
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden

ja

nee

ja

nee

....................................................................................................................................................................................................................................

Worden de voorwerpen ook door anderen dan de aanvrager gedragen of gebruikt?
Zo ja, graag opgave van hun naam, leeftijd en beroep ..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe/waar(in) worden de voorwerpen ’s nachts bewaard? ........................................................................................................................................................................................

AVP-verzekering

ingaande

.....................................................................................

€

Te verzekeren som per gebeurtenis

500.000,-*

Eigen risico

nihil

€ 1.000.000,-*

€ 90,- algemeen

€ 1.250.000,-*

€ 150,- kinderen

€ 2.500.000,-*
Gezinssamenstelling

A (alleenstaande)
G (gezin)
S (samenwonenden); s.v.p. naam partner vermelden:

Wenst u meeverzekering van

........................................................................................................................................................................................

uitwonende meerderjarige kinderen? Naam en adres:

.............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

het jagersrisico

nee

€ 1.000.000,-*

inwonend familielid of ander persoon? Naam en relatie:

€ 1.250.000,-*

€ 2.500.000,-*

.........................................................................................................................................................

* Het verzekerd bedrag van de AVP en het ”jagersrisico” dienen gelijk te zijn!
Gewenste contractduur

5 jaar

1 jaar (premietoeslag 5%)

Z.O.Z.

Algemene vragen
Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 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? Zo ja, geef dan in een aparte bijlage 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 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 totstandkwam. (U kunt deze
informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

Ja

Nee

Schadeverleden (zie pagina 1 van dit formulier)

Andere verzekering(en)
Is u gedurende de laatste 5 jaar een verzekering van welke aard dan ook, geweigerd of opgezegd dan wel werden er beperkende of bezwarende voorwaarden vastgesteld?
Ja
Nee
Zo ja, vermeld dan in een aparte bijlage bij dit formulier welke verzekering(en) dit betrof, het polisnummer van die verzekering(en), de betreffende maatschappij en de reden van
weigering, opzegging en/of de voorgestelde of opgelegde beperkende of bezwarende voorwaarden.
Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten
gericht op de vergroting van het klantenbestand.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de maatschappij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risicobeheersing en fraudebestrijding. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ”Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en
plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden aangevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: 070 - 3338777, www.verzekeraars.nl.
Klachteninstanties
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dient u in eerste instantie aan de directie van onze maatschappij voor te leggen. Als het oordeel van de directie voor
u niet bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wenden. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de maatschappij de goede naam van
de bedrijfstak heeft geschaad. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Degene die geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen
aan de bevoegde rechter.
Belangrijk:
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht, boven aan het aanvraagformulier.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van
verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door

Naam

............................................................................................................

Datum

................................................

Handtekening aanvrager

.................................................................................................................................

10.08

