
 Tel nr :  036  –  54 70 905 
 Fax  : 036  –  54 70 906 
     Mobiel  :   06 –  24 61 74 25 
Pasolinistraat  50 1325 SL Almere e-mail : info@vzassurantien.nl  
  
 

KvK Flevoland : 39068050 blad 1  AFM :  12008136 

AANVRAAG/WIJZIGINGSFORMULIER  
WOONPAKKET 

 
 Nieuwe aanvraag  Wijziging  Ingangs-/wijzigingsdatum ………………………………. Polisnummer …………………………………….   

 
 Verzekeringsmij  :  …………………………………………………………………………….. Relatienummer ………………………………….. 

 
1. Aanvrager 
naam en voornamen  ……………………………………………………   man     vrouw  sofinummer  ……………………………. 
adres  ……………………………………………………………………………… geboortedatum   ……………………………. 
postcode en woonplaats …………………………………………………………………………….… nationaliteit  ……………………………. 
giro-/bankrekeningnr. ………………………………………………………………………  telefoon.nr ………………………….…. 
 
2. Aansprakelijkheid   Alleenstaande    Gezin/samenwonenden    Met kinderen 
verzekerd bedrag   €  500.000,-   €  1.000.000,-   Anders € …………………….. 
Gewenst eigen risico    Geen   €  158,- schade door kinderen*  
    €  90,-   €  158,- schade door kinderen en dieren*  
   € 158,- schade door dieren  * uitsluitend mogelijk bij gezin/samenw. dekking 
Naam partner   ……………………………………………………………………………… geboortedatum  …………………… 
Jagersrisico verzekeren   Nee     Ja, naam jager(s), bijzonderheden……………………………………….. 
 
3. Opstal   Extra uitgebreid     Uitgebreid    Glas   10% aanvullende dekking 
Adres   ……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
Is het pand bewoond    Nee   Ja  
Is woonhuis appartement   Nee   Ja (Horizontaal eigendom)  niet geindexeerd 
Herbouwwaarde inclusief / Exclusief fundamenten € ………………………………………..  Bouwjaar:  …………………………. 
Waarde vastgesteld door ……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
4. Inboedel   Extra uitgebreid     Uitgebreid    Glas   met waardegarantie 
Adres(sen) inboedel …………………………………………….…………………………………………………………………………………  
Vrijwillig eigen risico (z.o.z.)   € 113,-   € 227,-   €  455,-   Grote steden beperkingen 
Waarde inboedel € ……………………………   niet geindexeerd 
Gebaseerd op   Waardemeter (zie bijlage)   Inventarislijst (bijvoegen)   Geschatte waarde .. 
 
5. Algemeen   Eéngezinwoning in rijtje   Woning naast/boven bedrijfsruimte    Flat 
Aard gebouw   Bungalow/landhuis   Vrijstaand woonhuis 
Ligging    Centrum   Afgelegen  
   Villawijk   Buiten bebouwde kom 
Bouwaard muren   Beton   Steen    Hout    
Bouwaard daken   Beton   Pannen    Riet   Mastiek     
Bouwaard vloeren   Beton   Hout    Anders: ………………………………………………………………….  
Pand uitsluitend woonhuis   Nee   Ja    Anders: ………………………………………………………………….  
Kamerverhuur   Nee    Ja Volledig verhuur   Nee   Ja 
(Muur) kluis aanwezig   Nee   Ja Electronisch alarm aanwezig   Nee   Ja 
 
6. Ingangsdatum AVP: ………………………………… Opstal:  …………………………….. Inboedel:  …………………………... 
Contractduur   5 jaar  1 jaar (premie wordt verhoogd met een toeslag) 
 
7. Betaaltermijn   per maand  per kwartaal  per halfjaar  per jaar 
   

( Bij premiebetaling korter dan één jaar bijgevoegde machtiging invullen) 

Postbank : 8000556  
 



Bijzonderheden 
Bent u ten aanzien van een verzekering als thans  
aangevraagd ooit geconfronteerd met:  
– een afwijzing van een aanvraag daartoe   Ja   Nee  
– een opzegging   Ja   Nee  
– het opleggen van bijzondere voorwaarden    
Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden  ………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
 
Heeft u ten aanzien van een verzekering als thans   Ja   Nee  
aangevraagd, eerder schade geleden.  
Zo ja, hoe vaak en tot welk bedrag ………………………………………………………………………………… 
 

 
Algemene slotvragen (zie ook ‘Toelichting artikel 251 WvK’)  
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering,   Ja   Nee 
in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of  
justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of een andere belanghebbende,  ………………………………………………………………………………… 
werd verdacht van het plegen van een misdrijf?   
Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een  ………………………………………………………………………………… 
rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of  
eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze  ………………………………………………………………………………… 
informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)  
NB Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de eigen  ………………………………………………………………………………… 
wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de  
andere belanghebbenden.  ………………………………………………………………………………… 
 
Hebt u ten aanzien van de te verzekeren risico’s dan wel ten aanzien   Ja   Nee 
van uzelf of een (andere) verzekerde feiten te melden die voor het  
beoordelen van deze aanvraag van belang zouden kunnen zijn.  ………………………………………………………………………………… 
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden.  
(U kunt bovenstaande informatie desgewenst vertrouwelijk aan de  ………………………………………………………………………………… 
directie zenden).  
 ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slotverklaring 
Indien u behoefte heeft aan een toelichting op dit aanvraagformulier, dan heeft 
uw verzekeringsadviseur een folder voor u beschikbaar, waarin een aantal 
elementen wordt toegelicht. Door ondertekening verklaart aanvrager dat de 
gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende verklaart voorts 
een verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met de in de 

kop aangegeven verzekeringsmij, akkoord te gaan met de toepassing 
van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering 
alsmede ermee bekend te zijn dat hij tot 14 dagen na ontvangst van de 
polis met bijbehorende voorwaarden het recht heeft de verzekering 
kosteloos te annuleren. 

 
 
Belangrijke informatie  
Toelichting artikel 251 Wetboek van Koophandel  
Dit artikel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden 
verklaard en schadevergoeding kan worden geweigerd, indien bij het aanvragen 
ervan onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt (zgn. verzwijging). De plicht om 
informatie te verstrekken omvat alles wat voor de verzekeringsmij van belang kan 
zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als van de persoon van 
aanvrager en/of verzekerde(n).  
Privacy-reglement  
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader te 
overleggen persoonsgegevens worden door de maatschappij (of, als de 
verzekering loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) verwerkt 
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren 
van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële 
instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode 
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. Een 
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u bij de maatschappij opvragen. 
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 het Verbond van Verzekeraars. Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 
telefoon (070) 333 85 00.  

Nederlands recht  
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.  
Ingangsdatum  
Indien de verzekeringsmij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de 
aanvraag kenbaar maakt dat de aanvraag niet of nog niet wordt aanvaard, 
zal de dekking ingaan op de door ondergetekende ondergetekende 
voorgestelde ingangsdatum.  
Klachteninstanties  
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst 
aan de directie van VZ Assurantien, Pasolinistraat 50, Antwoordnummer 127  
1300 VC Almere Amsterdam worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van 
de tussenpersoon voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting 
Klachteninstituut Verzekeringen wenden. Deze stichting is door de 
verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken verschillende 
Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. 
Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede 
naam van de bedrijfstak heeft geschaad. 
Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN 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. 

 
 

Plaats Datum Handtekening aanvrager 
 
 
 
Machtiging   Door dit hokje aan te kruizen, geeft u aan dat uw handtekening 

tevens betrekkeng heeft op een machtiging voor automatische 
incasso. In dat geval ook uw bank-/gironummer opgeven.  

 
 Bank-/Gironummer 
 


	Aanvraagform woonpakket.pdf
	Aanvraagform woonpakket.pdf
	Aanvraagform woonpakket.pdf
	Aanvraagform woonpakket.pdf
	Aanvraagform woonpakket.pdf
	formulier wonen blad 1 Euro.pdf
	Contractduur 5 jaar 

	formulier wonen blad 2 Euro.pdf
	  
	 
	 
	Algemene slotvragen 
	( ja ( nee 
	 
	 
	 
	Privacy-reglement 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Slotverklaring 


	formulier wonen blad 1 Euro.pdf
	Contractduur 5 jaar


	formulier wonen blad 1 Euro.pdf
	Contractduur 5 jaar


	formulier wonen blad 1 Euro.pdf
	Contractduur 5 jaar


	formulier wonen blad 1 Euro.pdf
	Contractduur  ( 5 jaar ( 1 jaar (premie wordt verhoogd met een toeslag)



	Nieuwe aanvraag: Off
	Wijziging: Off
	Wijziging  Ingangswijzigingsdatum: 
	Polisnummer: 
	Verz mij: Off
	Verzekeringsmij: 
	Relatienummer: 
	naam en voornamen: 
	man: Off
	vrouw: Off
	sofinummer: 
	Adres: 
	geboortedatum: 
	postcode en woonplaats: 
	nationaliteit: 
	girobankrekeningnr 1: 
	telefoonnr: 
	Alleenstaande: Off
	Gezn: Off
	Met kinderen: Off
	Verz bedrag 500000: Off
	Verz bedrag 1000000: Off
	Andere: Off
	Bedrag anders: 
	Geen: Off
	ER 158 door kind: Off
	€ 90: Off
	€158 door kind en dier: Off
	€158 door dieren: Off
	Naam partner: 
	Geboortedatum partner: 
	Jagersrisico nee: Off
	Jagersrisico ja: Off
	Aanspr Bijzonderheden: 
	Extra uitg: Off
	Uitgebr: Off
	Glas: Off
	10% aanvullend: Off
	Ops Adres: 
	Opst bewoond nee: Off
	Opst bewoond ja: Off
	Opst Appartement nee: Off
	Opst Appartement ja: Off
	Ops niet geindexeerd: Off
	Opst Waarde fundamenten: 
	Ops Bouwjaar: 
	Ops Waarde vastgesteld door: 
	Inb Extra uitbebr: Off
	Inb Uitgebreid: Off
	Inb Glas: Off
	Inb met garantie: Off
	Inb Adressen: 
	Inb ER €113: 
	Inb ER Inb € 227: Off
	Inb ER Inb €455: Off
	Inb Grote steden beperking: Off
	Inb Waarde bedrag: 
	Inb niet geindex: Off
	Inb Waardemeter: Off
	Inb Inventarislijst: Off
	Geschatte waarde: Off
	Alg Eensgezinswoning: Off
	Alg Woning bij bedrijfsruimte: Off
	Alg Flat: Off
	Alg Bungalow of landhuis: Off
	Alg Vrijstaand: Off
	Alg Centrum: Off
	Alg Afgelegen: Off
	Alg Villawijk: Off
	Alg Buiten bebouwde kom: Off
	Alg Muren Beton: Off
	Alg Muren Steen: Off
	Alg Muren Hout: Off
	Alg Muren leeg: Off
	Alg Dak Beton: Off
	Alg Dak Pannen: Off
	Alg Dak Riet: Off
	Alg Dak Mastiek: Off
	Alg Dak leeg: Off
	Alg Vloer Beton: Off
	Alg Vloer Hout: Off
	Alg Vloer anders: Off
	Alg vloer anders: 
	Alg Pand woonhuis nee: Off
	Alg Pand woonhuis ja: Off
	Alg Anders: Off
	Alg woonhuis anders: 
	Alg Kamerverhuur nee: Off
	Alg Kamerverhuur ja: Off
	Alg Volledig verhuur nee: Off
	Alg Volledig verhuur ja: Off
	Alg Kluis nee: Off
	Alg Kluis ja: Off
	Alg Elec alarm nee: Off
	Alg Elc alarm ja: Off
	Ing dat AVP: 
	Ing dat Opstal: 
	Ing dat Inboedel: 
	Contract 5 jr: Off
	Contract 1 jr: Off
	Bet term hjr: Off
	Bet term kw: Off
	Bet term mnd: Off
	Bet term jr: Off
	Bijz 2ja: Off
	Bijz 2nee: Off
	Bijz 3ja: Off
	Bijz 3nee: Off
	Bijz tekst 4: 
	Bijz 1ja: Off
	Bijz 1nee: Off
	Bijz tekst 1: 
	Bijz tekst 2: 
	Bijz tekst 3: 
	Bijz 4ja: Off
	Bijz 4nee: Off
	Bijz tekst 5: 
	Bijz tekst 6: 
	Bijz tekst 7: 
	Bijz tekst 8: 
	Bijz tekst 9: 
	Bijz 5ja: Off
	Bijz tekst 10: 
	Bijz tekst 11: 
	Bijz tekst 12: 
	Bijz tekst 13: 
	Bijz tekst 14: 
	Bijz 5nee: Off
	Machtiging ja: Off
	Datum ondertekening: 
	Plaats ondertekeing: 


