
  

  

  
 

       

 

Aanvraagformulier 

Opstal- en inboedelverzekering 

1. Verzekeringnemer 
Naam :   ❑ Man  ❑ Vrouw 
Voorletters en titulatuur :   Geboortedatum :   
Straat en huisnummer :   Burg. Staat :   
Postcode en woonplaats :   Nationaliteit :   
Telefoonnummer :   Mobielnummer :   
E-mailadres  :    Beroep :   
 

2. Risico-adres gegevens voor de opstal- en inboedelverzekering  
Straat en huisnummer :   
Postcode en woonplaats :   
Bouwjaar :   Onderhoudstoestand:  ❑ Goed   ❑ Matig   ❑ Slecht  
Type woning : ❑ Villa ❑ Landhuis     ❑ Woonboerderij     ❑ Appartement  
   ❑ Anders nl.   
Materiaal muren : ❑ Steen  ❑ Hout ❑ Houtskelet  
   ❑ Anders, nl.      
Dakbedekking : ❑ Hard ❑ Riet traditioneel  ❑ Riet onderschoten ❑ Riet schroefdak  
   ❑ Anders, nl.     
Gebruik : ❑ Uitsluitend woonhuis ❑ Recreatiewoning ❑ (Kamer)verhuur 
   ❑ Anders, nl.     
Gemeente-/Rijksmonument? : ❑ Gemeentemonument   ❑ Rijksmonument ❑ N.v.t. 
Open haard, houtkachel of allesbrander aanwezig?: ❑ Nee ❑ Ja  
Belendingen soortgelijk : ❑ Ja ❑ Nee, nl.     
Blijft de woning wel eens langer dan een periode van 30 dagen achtereen onbewoond? ❑ Nee ❑ Ja, nl.   
Is in het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt een bedrijf gevestigd?  ❑ Nee ❑ Ja, nl.    
 
 Bijgebouwen 
Aantal, soort en bestemming :    
Bouwaard / dakbedekking :      
 

3. Preventie 
Alarm aanwezig?1 : ❑ Ja  ❑ Nee  Brandblusapparaat (min. 6 kg/liter) : ❑ Ja  ❑ Nee  
 Indien ja, met doormelding (P.A.C.) : ❑ Ja  ❑ Nee Brandhaspel  : ❑ Ja  ❑ Nee  
Rookdetectie aanwezig?1 : ❑ Ja  ❑ Nee Dak brandwerend onderschoten : ❑ Ja  ❑ Nee 
 Indien ja, met doormelding (P.A.C.) : ❑ Ja  ❑ Nee Vonkenvanger aanwezig : ❑ Ja  ❑ Nee 
Brandkast : ❑ Ja  ❑ Nee Bliksemgeleider op dak : ❑ Ja  ❑ Nee 
1 Indien vragen met ‘ja’ zijn ingevuld verzoeken wij u als bijlage een kopie van het certificaat of beveiligingsbewijs mee te sturen. 
 

Kluis 
Beschikt u over een kluis? : ❑ Nee ❑ Ja 
Merk en model :     
Euronorm klasse : ❑ I   ❑ II   ❑ III   ❑ IV 
De kluis is : ❑ Verankerd ❑ Ingemetseld ❑ Vrijstaand (gewicht   kg) 
 

4. Opstal 
Ingangsdatum   :     
Herbouwwaarde   : €     
Dekking   : All Risk incl. glas   
Eigen risico standaard € 250,-- (opstal en inboedel)   Optioneel: ❑ € 500,--  ❑ € 1.000,--  
Indien u ook een inboedel verzekerd, wordt hetzelfde ‘eigen risico’ aangehouden.   
 

5. Inboedel 
Ingangsdatum   :     
Nieuwwaarde   : €     
Dekking   : All Risk    
 
 Specificatie inboedel (specificatie hoeft u niet in te vullen, wanneer u de inboedelwaardemeter heeft ingevuld) 
Nieuwwaarde inboedel, exclusief het hierna genoemde : €     
Totaalwaarde lijfsieraden   : €     
Totaalwaarde audio- en computerapparatuur  : €     
Kunst en antiek   : €     
Verzameling (soort verzameling     ) : €     
Huurders belang    : €     
Totaal te verzekeren bedrag inboedel    : €     
 



  

  

  
 

 

 

 

 
 
 
6. Particuliere aansprakelijkheid 
Ingangsdatum    :     
Gezinssamenstelling    : ❑ Alleenstaande   ❑ Alleenstaande met kinderen  
      ❑ Samenwonend  ❑ Samenwonend met kinderen  
Verzekerd bedrag    : ❑ € 2.500.000,-  ❑ € 5.000.000,- 
Gewenst eigen risico    : ❑ Nihil  ❑ € 90,- 
Jaagt u?    : ❑ Ja  ❑ Nee 
Bent u eigenaar of huurder?    : ❑ Eigenaar  ❑ Huurder 
 
7. Premiebetaling 
Automatisch incasso per : ❑ Jaar ❑ Halfjaar     ❑ Kwartaal      
Bankrekeningnummer (IBAN) :         
    Landcode   Controlegetal          Bankcode                               Bankrekeningnummer 
Ondergetekende machtigt (Paardekooper) hierbij tot wederopzegging de bedragen die verschuldigd zijn wegens premie, kosten en 
assurantiebelasting af te schrijven van bovengenoemd bankrekeningnummer. Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de hieraan 
verbonden voorwaarden van de bankgirocentrale. 
 

❑ Hiermee verklaar ik dat ik de bovenstaande alinea omtrent machtiging heb gelezen en hiermee akkoord ga.  
 
8. Elders lopende verzekeringen 
Bent of was u elders verzekerd?   Opstal  Inboedel  Aansprakelijkheid 
Maatschappij :       
Polisnummer :       
Verzekerd bedrag : €   €   €   
Afloopdatum :       
 
9. Slotvragen 
Hebt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog iets mee te delen omtrent de te verzekeren risico’s wat voor de 
beoordeling van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn? 
❑ Nee ❑ Ja, toelichting:     
     
 
Is aan u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere 
voorwaarden gesteld? 
❑ Nee ❑ Ja, toelichting:     
     
 
Hebt u de laatste vijf jaar al eens schade geleden door een gebeurtenis waartegen de gevraagde verzekering dekking biedt? 
❑ Nee ❑ Ja, toelichting: 
 Schadedatum  Oorzaak   Schadebedrag 
1.        €   
2.       €   
3.       €   
4.       €   
5.       €   
 
10. Strafrechtelijk verleden 
Bent u, of is een ander die als verzekerde een belang bij deze verzekering krijgt in de periode van acht jaar voorafgaand aan de 
datum van aanvraag in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter? 
❑ Nee ❑ Ja 
 
Indien dit het geval is dient u hierna op grond van artikel 7:928 BW mededeling te doen van de feiten die binnen de afgelopen acht 
jaar tot strafrechtelijke vervolging hebben geleid. Onder strafrechtelijke vervolging zijn begrepen het verhoor als verdacht van een 
strafbaar feit, in verzekeringsstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, schikking met de Officier van Justitie, vrijspraak en 
strafrechtelijke veroordeling tot straf een maatregel of geldboete.  
  
 Feit  Datum  Omschrijving vervolging 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
 



  

  

  
 

 

 

 
Toelichting op art. 7:928 BW 
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort 
te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar / assuradeur, of en zo ja, op welke voorwaarden, hij 
de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien 
de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, 
gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van dekking en het weigeren of beperken 
van een schadevergoeding op grond van de verzekering. 
 
Klachten 
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan het interne klachtenbureau van verzekeraar / assuradeur worden 
voorgelegd. Wanneer het oordeel van ondertekenaars voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Kifid) wenden. Dit is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Daarnaast is er 
de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Deze onafhankelijke tuchtraad, verbonden aan het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid), 
behandelt de klachten van klanten over het gedrag van de verzekeraars. De Tuchtraad Financiële Dienstverlening, samengesteld uit onder meer 
prominente juristen, zorgt voor een solide fundament van de zelfregulering door toetsing aan belangrijke bindende gedragscodes en regelingen van 
het Verbond van Verzekeraars.  
 Adres: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,  
 Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.  
Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut niet 
bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. 
 
Mededeling bescherming persoonsgegevens 
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt 
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, 
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op de 
verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst 
van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook 
opvragen bij:  
 Verbond van Verzekeraars 
 Postbus 93450, 2509 AL Den Haag 
 Telefoonnummer 070-333 85 00 
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS te Zeist. 
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor 
meer informatie www.stichtingcis.nl. 
 
Bedenktijd 
Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden heeft 
ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende:  

1. De bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 kalenderdagen; 
2. De bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen;  
3. De verzekering moet een contracttermijn van tenminste één jaar hebben;  
4. Wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering 

nooit heeft bestaan; 
5. Op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet 

van toepassing.  
 
Slotverklaring 
Ondergetekende verklaart vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en 
verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag te hebben verzwegen; deze aanvraag, en de eventueel nog aan te leveren 
gegevens aan de verzekeraar / assuradeur, uit te geven om te dienen tot verkrijgen van aangevraagde verzekering; van de inhoud van dit formulier 
kennis te hebben genomen. Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt u dit bestand opslaan en mailen naar: private-insurance@paardekooper.net 

Plaats,         Datum        
 
 

Handtekening verzekeringnemer: 
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