Aanvraagformulier
Pakket Particulier
(Dit aanvraagformulier kan niet worden gebruikt voor de ThuisOnlinePolis)

Voogd & Voogd Verzekeringen
Postbus 14
3240 AA Middelharnis
Telefoon (0187) 488 555
Fax (0187) 488 551
www.voogd.com

Verzekeringsadviseur:
Adres:

RC-nummer:

Gegevens aanvraag
O offerte
O nieuwe verzekering
O wijziging op polisnummer:
O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. ____-____-______ / O nee
Indien de aanvraag een nieuwe verzekering betreft, is hiervoor al een offerte uitgebracht?
O nee O ja, graag offerte bijvoegen
Gewenste ingangsdatum

____-____-______

Let op! De door verzekeringnemer / aanvrager getekende aanvraag dient binnen 7 dagen (de
ingangsdatum inbegrepen) in het bezit te zijn van de bemiddelaar. Indien de aanvraag later in het bezit
komt van de bemiddelaar, dan behoudt de maatschappij zich nadrukkelijk het recht voor de aangevraagde
verzekering op een latere datum in te laten gaan.
Gegevens verzekeringnemer (aanvrager)
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode
Telefoon
_________Email
Nationaliteit
Beroep of bedrijf
Rekeningnummer (IBAN)

O man O vrouw
Woonplaats
Mobiel
Geboortedatum ____-____-___

O Nederlandse

O anders:

Betalingstermijn:

O jaar
O halfjaar
O kwartaal*
O maand*
*alleen in combinatie met automatische incasso
De premie wordt voldaan aan de:
O assurantietussenpersoon
O maatschappij
Betalingswijze door middel van:

Contractduur

O bankoverschrijving
O automatische incasso van bovenvermelde rekening
O 1 jaar

O 5 jaar (Let op: extra handtekening noodzakelijk i.v.m.
afwijkende contractstermijn)

Is het risico-adres anders dan het woonadres? O ja* O nee
*Zo ja, graag opgave van:
Adres
Postcode
Woonplaats
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Digitale polis
Wilt uw klant alle volmachtpolissen en overige informatie per e-mail ontvangen? O Ja O Nee

Gegevens particulier pakket
Gezinssamenstelling
O alleenstaande
O gezin zonder kinderen
O gezin met kinderen
Type woning

O vrijstaande woning
O flat/appartement
O monumentaal pand
O anders, nl.

O rijtjeswoning
O recreatiewoning
O grachtenpand

O 2-1 kapwoning
O woonboerderij
O anti-kraak woning

Bouwjaar van de woning
Is er sprake van een nieuw gebouwde woning?
* Zo ja, bent u de eerste eigenaar?
Muren
O steen
O anders, nl.
Dak
O pannen
O anders, nl.
Eerste verdiepingsvloer beton O ja

O ja*
O ja
O hout

Onderhoudstoestand woonhuis O goed

O matig*

Inbraakalarm aanwezig

O nee

O ja

O nee
O nee
O houtskelet

O riet
O nee
O slecht*

Bent u in het bezit van een BORG-beveiliging?
O nee
O ja, graag het certificaat bijvoegen
Bent u in het bezit van een Veilig Wonen-Keurmerk?
O nee
O ja, graag het certificaat bijvoegen
Woning in gebruik
Is het pand permanent bewoond
Aantal slaap-, hobby-, studeerkamers

O nee*
O nee*

O ja
O ja

Is er sprake van kamerverhuur?
O nee
In aan-, verbouw of leegstaand?
O nee
Hebben de aangrenzende panden dezelfde bouwaard
Hebben de aangrenzende panden dezelfde bestemming

O ja*
O ja*
O ja
O ja

O anders, nl.
O anders, nl.

* Toelichting

Woonhuis
Gewenste ingangsdatum

O ja
O nee
____-____-______

Verzekerd bedrag
Herbouwwaarde woonhuis
Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter?
O nee
O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen
Maatschappij
Gewenste dekking

O extra uitgebreid

Inclusief glas
* Zo ja, soort glas

O ja*
O enkel glas
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O nee
O dubbel glas
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Heeft u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, de laatste 5 jaar schade geleden/toegebracht
verband houdende met de aangevraagde verzekeringen?
O nee
O ja
* Zo ja, graag opgave van:
Aantal schaden:
Wanneer was de laatste schade:

Inboedel
Gewenste ingangsdatum

O ja
O nee
____-____-______

Verzekerde bedragen
Nieuwwaarde inboedel
waaronder aan:
Lijfsieraden
Antiek
Audiovisuele apparatuur
Schilderijen
Computers
Verzamelingen
Speciale zaken
Bevindt er zich onder de inboedel voor meer dan € 15.000,- totaal aan:
• gemakkelijk vervoerbaar antiek, kunst en/of waardevolle verzamelingen
• audiovisuele middelen / computerapparatuur
• juwelen, edelmetalen, lijfsieraden, e.d.
• geld en geldwaardige papieren
O ja*
O nee
* Zo ja, toelichting

Wordt gebruik gemaakt van de Inboedelwaardemeter?
O nee
O ja, graag de inboedelwaardemeter bijvoegen
Maatschappij
Gewenste dekking

O extra uitgebreid

O meest uitgebreid

Heeft u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, de laatste 5 jaar schade geleden/toegebracht
verband houdende met de aangevraagde verzekeringen?
O nee
O ja
* Zo ja, graag opgave van:
Aantal schaden:
Wanneer was de laatste schade:

AVP
Gewenste ingangsdatum

O ja
O nee
____-____-______

Dekking voor gezin?

O ja*

Verzekerd bedrag

O € 1.000,000,O € 2.000.000,-

O nee
O € 1.250.000,O € 2.500.000,-

Maatschappij
Vrijwillig eigen risico kinderen? O ja
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Extra onroerend goed?
* Zo ja, aantal woningen?
Is er sprake van verhuur?

O ja*

O nee

O nee

O incidenteel verhuur

O Uitsluitend verhuur

Heeft u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, de laatste 5 jaar schade geleden/toegebracht
verband houdende met de aangevraagde verzekeringen?
O nee
O ja
* Zo ja, graag opgave van:
Aantal schaden:
Wanneer was de laatste schade:
Uitbreidingen
Doorlopende reis meeverzekeren?
*Zo ja, graag opgave van:
Maatschappij
Gewenste ingangsdatum ____-____-______
Verzekerd gebied
Maximale reisduur
Aantal kinderen

O nee

O Europa
O Wereld
O 45 dagen O 2 maanden
O 6 maanden O 365 dagen
O1
O2

O ja*

O Nederland
O 3 maanden

O 4 maanden

O3

O4

O5

O € 0,O € 1000,O € 1500
O € 2000,O € 3000,O € 4000,O € 5000,O anders, nl.
Medische kosten
O ja*
O nee
*Zo ja, hebben alle verzekerde een ziektekostenverzekering? O ja
O nee
Ongevallen
O ja
O nee
Wintersport
O ja
O nee
Avontuurlijke (winter)sport
O ja*
O nee
*Zo ja, ongevallen avontuurlijke (wintersport)
O ja
O nee
Onderwatersport
O ja
O nee
Geld per polis
O € 0,O € 50,O € 100,O € 150,O € 200,O € 250,O € 500,O € 750,Annulering
O ja
O garantie-annulering O Allrisk annulering
Bedrag annulering per persoon O € 700,O € 1000,O € 1250,O € 1500,O € 2500,O € 3500,O € 5000,Automobilistenhulp
O nee
O ja, bouwjaar auto
Vervangend vervoer
O ja
O nee
Repatriëringservice
O ja
O nee
O ja, inclusief aanhanger
Nederlands Recreatieobject? O ja
O nee
Rechtsbijstand
O ja
O nee
Zakenreis
O ja
O nee
Samengestelde reis
O ja*
O nee
*Zo ja, hele reis in Nederland geboekt?
O ja
O nee
Extra sportuitrusting
O € 0,O € 1500,O € 2500,Bagage per persoon

O € 2500,-

O nee
O € 1750,-

Heeft u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, de laatste 5 jaar schade geleden/toegebracht
verband houdende met de aangevraagde verzekeringen?
O nee
O ja
* Zo ja, graag opgave van:
Aantal schaden:
Wanneer was de laatste schade:
Gezinsrechtsbijstand meeverzekeren?
Zo ja, graag opgave van:
Maatschappij
Gewenste ingangsdatum ____-____-______
Verkeersconflicten
*Zo ja, gewenste dekking
Aantal motorrijtuigen
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O nee

O ja*

O ja*
O nee
O eigen motorvoertuigen

O alle verkeersdeelnemers

Uitsluiten motorrijtuigen

O nee
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O ja

Consumentenconflicten
Woonconflicten

O ja
O nee
O ja
O nee
Uitsluiten burenrecht
Inkomensconflicten
O ja
O nee
Uitsluiten arbeidsrecht
Fiscale en vermogensconflicten O ja
O nee
Mediation bij echtscheiding
O ja
O nee
Pleziervaartuig
Eigen woning?

O nee
O nee

O nee

O ja

O nee

O ja

O ja, cataloguswaarde
O ja

Overige vragen
Was u of één van de verzekerden de afgelopen vijf jaar partij in een arbeids-, huur-, buren-, WAO-, WIA- of
ander geschil?
O nee
O ja
Verwacht u of één van de verzekerden binnen afzienbare tijd bij een geschil of rechtsprobleem betrokken te
raken?
O nee
O ja
Vinden in uw of in de directe werkomgeving van één van de verzekerden nu of in de nabije toekomst
saneringen, fusies, reorganisaties, of overheidsmaatregelen plaats?
O nee
O ja
Heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de diensten van een juridische dienstverlener?
O nee
O ja
Heeft u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, de laatste 5 jaar schade geleden/toegebracht
verband houdende met de aangevraagde verzekeringen?
O nee
O ja
Toelichting
Indien één of meer vragen met ja is beantwoord, dan graag hieronder toelichten en zo nodig op
een apart vel.

Gezinsongevallen meeverzekeren? O nee
O ja*
*Zo ja, graag opgave van:
Maatschappij
Gewenste ingangsdatum
____-____-______
Dekking voor gezin?
*Zo ja, graag opgave van
Naam partner

O ja*

O nee
Geboortedatum partner:

-

-

Aantal kinderen meeverzekeren
e

e

Naam van uw 1 kind
e
Naam van uw 2 kind
e
Naam van uw 3 kind
e
Naam van uw 4 kind
e
Naam van uw 5 kind
Studerende kinderen?

Aanvullende auto inzittenden
Aanvullende motor opzittenden
Stijging bij blijvende invaliditeit
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Geboortedatum 1 kind: ____-____-_____
e
Geboortedatum 2 kind: ____-____-_____
e
Geboortedatum 3 kind: ____-____-_____
e
Geboortedatum 4 kind: ____-____-_____
e
Geboortedatum 5 kind: ____-____-_____
O nee

O ja, aantal kinderen

O nee
O nee
O nee
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O ja
O ja
O 225%

O 350%

Tandheelkundige hulp bij kinderen

O nee

O ja

Verzekerde bedragen
Overlijden (A)
Blijvende invaliditeit (B)
Geneeskundige kosten (D)
Gebruikt u of één van de verzekerden medicijnen, al dan niet op doktersadvies?
*Zo ja, wat of welke en sinds wanneer

O nee

O ja*

Lijdt één van de verzekerden, of heeft één van de verzekerden ooit geleden, aan hart- en of
vaataandoeningen, verhoogde bloeddruk, duizelingen, epilepsie of flauwten, zenuwziekte of overspanning,
suikerziekte, optreden van ingewandsbreuken (hernia) of tussenwervelschijfbreuk (hernia neclei pulposi),
afwijkingen in de gewrichten, reumatiek, ischias, spit of enige andere niet genoemde ziekte, kwaal,
aandoening gebrek of afwijking?
O nee
O ja*
*Zo ja, s.v.p. toelichten
Heeft u of één van de verzekerden ooit een ongeval gehad?
*Zo ja, s.v.p. toelichten

O nee

O ja*

Aanvullende acceptatievraag
Bevindt er zich, op de gewenste ingangsdatum van de verzekering, schade aan de te verzekeren zaak die
men wil claimen op de aangevraagde verzekering?
O ja*
O nee
* Zo ja, graag toelichting:

Slotvragen
Is de aanvrager of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaren in aanraking
geweest met politie of justitie?

Kies Ja als de aanvrager of een andere belanghebbende in deze periode:
Een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid heeft (gehad).
Verdacht is (geweest) of veroordeeld is voor:
- diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe;
- vernieling en/of beschadiging van zaken
- mishandeling, afpersing en afdreiging, bedreiging of een ander misdrijf gericht tegen de vrijheid of het
leven van andere personen of poging daartoe;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
O ja* O nee
* Zo ja, geef 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 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 tot stand kwam.
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
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Is aan de aanvrager of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaren een
verzekering opgezegd, geweigerd of onder beperkende voorwaarden aangeboden?
O ja* O nee
* Zo ja, graag toelichting:
Maatschappij:
Polisnummer:
Toelichting:

Toelichting op het aanvraagformulier
Voorwaarden
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u op basis van artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek verplicht
voor het sluiten van de verzekering alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen en waarvan u
weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de
verzekeraar (mededelingsplicht). Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op
een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. In ieder
geval dient u te allen tijde de gestelde vragen in dit (elektronisch) aanvraagformulier zo volledig mogelijk te
beantwoorden.
Niet alleen uw eigen wetenschap is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat
de verzekeraar u heeft bericht over haar 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 dit aanvraagformulier.
In geval van opzet tot misleiding door verzekeringnemer en/of een derde belanghebbende dan wel indien
de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering had afgesloten is de verzekeraar
onder meer gerechtigd:
- de verzekering binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met de opzet tot misleiding dan wel de
ware stand van zaken met dadelijke ingang op te zeggen en/of
- de uitkering geheel te weigeren, te verminderen en/of reeds gedane uitkeringen op de verzekeringnemer
te verhalen.
Indien de verzekeraar als hij de ware stand van zaken had geweten de verzekering onder andere
voorwaarden, zoals onder meer maar niet uitsluitend een (hoger) eigen risico of een uitsluiting dan wel een
andere premie had afgesloten is hij gerechtigd:
- de verzekering aan te passen per ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst
- de uitkering te verrichten conform deze andere voorwaarden zoals een (hoger) eigen risico, het uitsluiten
van een risico, dan wel de uitkering conform de bepaling in de polis(voorwaarden), naar evenredigheid te
verminderen.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap,
een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de extra vragen ook voor:
de leden van de maatschap;
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s)met een belang van 33,3% of meer.
Registratie persoonsgegevens
“In het kader van deze verzekering en/of financiële dienst wordt door ons om persoons- en andere
gegevens gevraagd, welke worden opgenomen in de door de verzekeraar en/of gevolmachtigde gevoerde
persoonsregistratie. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw
verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor
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activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen
voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter voorkoming en bestrijding van fraude.
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 het
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, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC 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. Hier vindt u ook het
van toepassing zijnde privacyreglement.”
Kosten
De poliskosten bedragen € 7,25. De prolongatiekosten bedragen € 1,00 per incassotermijn en de
assurantiebelasting bedraagt 21% van de verzekeringspremie. Voor de poliskosten gaan wij uit van digitale
verzending van uw polis. Wenst u uw polis per post te ontvangen, dan betaalt u € 2,50 extra.
Incasso
Indien er gekozen wordt voor automatische incasso, dan verleent de verzekeringnemer machtiging de
verschuldigde premie en kosten van zijn/haar rekening te laten afschrijven.
Klachten
Klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
de directie van Voogd & Voogd Verzekeringen, Postbus 14, 3240 AA Middelharnis, telefoon 0187-488555.
De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon
0900-3552248. Meer informatie kunt u vinden op de website www.kifid.nl. Het klachteninstituut werkt met
een 'consumentenbegrip'. Afhankelijk van de omvang van de (bedrijfs)activiteiten kan het zijn dat de klacht
niet ontvankelijk is.
Toepasselijk recht
Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Indien u heeft gekozen voor een meerjarig contract, dient u hieronder nogmaals uw handtekening te plaatsen.
Akkoord afwijkende contractstermijn:
De aanvrager gaat nadrukkelijk akkoord met de contractstermijn van _____ maanden.
Voor akkoord:
Handtekening:
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