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Voorletters en Achternaam Aanvrager ____________________________
Adres/Postcode

____________________________

Geboortedatum

____________________________

Emailadres

____________________________

IBAN rekeningnummer

___________________________ Aut. Incasso Ja/Nee

Gewenste Verzekering Type
Premie
[]
Woonhuis
Ing.datum:

Condities

Verzekerde som/Omschrijving Opmerkingen
afwijkende bouwaard j/n *
Voorbeelden afwijkend:
riet/hout

Te verzekeren risicoadres:………………………………………………….
Type woning:……………………………………………………………..
[]

Inboedel
Ing.datum:

afwijkende bouwaard j/n *
Voorbeelden afwijkend:
riet/hout

Te verzekeren Risico adres:……………………………………………….
Type Woning:………………………………………………………………..
Aantal gezinsleden:
[]

[]

[]

[]

[]

Aansprakelijkheid Particulier
Ing. datum:
Gezinssamenstelling:……………………………………………….
Rechtsbijstand Particulier
Ing. datum:
Dekking: Particulieren exclusief/inclusief Mediation en Fiscaal Vermogen
Dekking: Alleen verkeersrechtbijstand
Doorlopende Reis/annuleringsverzekering
op de achterzijde verzekerden vermelden: Naam en geboortedatum
Ing. datum:
Dekking: Wereld / Europa inclusief: Wintersport/autohulp
Annulering Ja/Nee verzekerd reissom per persoon per reis € 1500/ € 2500
Motorrijtuig
Kenteken:…………………………….. Meldcode :………………………..
Dekking: WA / Beperkt Casco / Casco / Ongevallen inzit. / Schadeverz.Inzittenden / Rechtsbijstand motorrijtuig
Ing.datum:
Anders
Ing. datum:
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Opmerkingen:
Heeft u nog iets mee te delen met betrekking tot verzekeringstechnische, commerciële of morele aspecten die
van belang kunnen zijn bij het vaststellen van premie en/of voorwaarden:
O Nee O Ja, te weten:________________________________________________________________________
Slotverklaring:
Belangrijk: Toelichting op de reikwijdte van mededelingsplicht.
Als aanvrager/kandidaat verzekeringsnemer 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. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen
wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze verzekering. Vragen
waarvan u het antwoord al bij Buurstee Advies/DGA bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig
mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag
heeft ingezonden, maar voordat de verzekering definitief is geaccepteerd, moet u alsnog aan
Buurstee Advies/ DGA aanmelden, indien deze vallen onder de gestelde vragen. Indien u niet volledig
aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, dan kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering of het
recht op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden
van Buurstee Advies/DGA bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou
hebben afgesloten, heeft zij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Vorige verzekeringen:
Bent u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen ooit een
verzekering (van welke aard ook) geweigerd of opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden of extra
premie gesteld?
O Nee 0 Ja, te weten:______________________________________________________
Betaalwijze:
O maandelijks via automatische(verplicht) incasso

0 jaarlijks factuur/automatische incasso

De ondergetekende verleent de maatschappij een doorlopende machtiging om de uit hoofde van
deze verzekeringen verschuldigde premie en de kosten automatisch te incasseren van zijn/haar
IBAN rekenignummer:____________________________________________________
Schadeverleden:
Heeft u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen eerder
schade geleden (afgelopen 8 jaar) die door een van de gevraagde verzekeringen wordt gedekt?
O Nee 0 Ja, namelijk________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Strafrechtelijk verleden:
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 de politie of justitie in
verband met:
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, heling, bedrog,
oplichting , valsheid in geschrift, 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;
- een misdrijf in het verkeer;
- overtreding van de vuurwapenwet, de Opiumwet, de wet economische delicten?
O Nee 0 Ja, geef dan aan om welk strafbaarheid 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.)
Verklaring en ondertekening:
Privacyverklaring:
Op 25/5/2018 is de nieuwe wet “Europese AVG-wet” in werking reden. De persoonsgegevens die we
bij Buurstee Advies verwerken zijn de persoonsgegevens die u verstrekt heeft doordat u gebruikt
maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwijzen u
voor uw rechten naar onze Privacy verklaring .
Volledige tekst van onze Privacy verklaring kunt u vinden op onze website www.buurstee-advies.nl
Belangrijk:
Lees voor de ondertekening van dit formulier hierboven de toelichting op de reikwijdte van de
mededelingsplicht. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvragen/kandidaatverzekeringsnemer dat hij/zij een of meer verzekering wil sluiten en dat hij akkoord gaat met de
toepassing van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van de
verzekering. Deze voorwaarden kunt u digitaal inzien op www.polisvoorwaardenonline.nl of op uw
verzoek naar u te sturen per post of mail. U hebt het recht de verzekering te ontbinden door de polis
binnen 14 kalenderdagen aan ons terug te sturen. U kunt de verzekering, na het 1e jaar, dagelijks
opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Dit formulier is naar waarheid ingevuld en
ondertekend door:
Ondertekening:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

____________

___________

____________________________
Naam:______________________________

