AANVRAAG OPMAAK OFFERTE BRANDVERZEKERING

1. Identiteit verzekeringnemer
Naam & Voornaam .….........................................................

Rechtspersoon, vorm …………….

Adres ..................................................................................

Activiteit ……..…………………….

Postnummer ............ Woonplaats :…..................................
Telefoon …./ ……………..… GSM …../ …........................

Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum .. .. / .. .. / …… . . .

Email : …………………………….……………..……………....
Vervaldag : ………………………………….
Vorige verzekeringsmaatschappij : ……………………………

Polisnummer : ………………………………

2. Ligging van het risico ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..
3. Aard en gebruik van de woning
Hoedanigheid :
eigenaar
vruchtgebruiker
eigenaar–verhuurder
huurder
volledige huurder
gedeeltelijke huurder
voor rekening van eigenaar en huurder / gebruiker
aan 1 zijde palend
aan 2 zijden palend
vrijstaand gebouw, afstand dichtste buur ….…. meter
de woning is meer dan 90 volle dagen per
verzekeringsjaar niet bewoond
bouwjaar …………………………………
renovatiejaar …………………………….
overstromingen in laatste vijf jaar
bouwvallige gebouwen
bestemd voor afbraak
gebouw in opbouw
dakbedekking in riet of stro, franse pannen

Aard :
huis
appartement
hoger dan gelijkvloers
appartementsgebouw
kleine building, aantal bouwlagen …………..
andere ………………………………
Bestemming :
woonst
woonst met vrij beroep
kantoor
handel met vermelding activiteit
…………………………………………..…………..
schades geweest in laatste vijf jaar (detail)
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

4. Waarborgen

Voorziene aanvang verzekering .. .. / .. .. / . .…. . .

standaardformule brand / storm / waterschade / glasbreuk / ba gebouw
afstand van verhaal tegenover
huurder
eigenaar
andere
kapitaal via rooster
kapitaal eerste risico ………………………….. (min.70 à 80 %)
te verzekeren kapitaal als huurder …………………….……euro (maandhuur …………………euro)
inboedel
percentage van het rooster …………
eerste risico …………………..….. euro (min. 30 à 35 %)
kapitaal evenredigheid ………………………………….. euro
diefstal
50% dekking
100% dekking
juwelen
speciale voorwerpen ? ……………………….
gewenste dekking
normaal
hoog
zeer hoog
alarm met doorseining
alarm zonder doorseining
andere beveiliging ………………………………………………
rechtsbijstand
onrechtstreekse verliezen
motorrijtuigen (aantal of kapitaal) ………………… euro
nummerplaten ……………………………….
familiale verzekering
rechtsbijstand
alleenstaande
3de leeftijd
Betaling :

jaarlijks

maandelijks (domiciliering)

…………..

5. Beschrijving van de te verzekeren woning
Hoeveel wooneenheden telt de woning ………..
Totale oppervlakte……………m2, zonder rekening te houden met bijgebouwen
bewoonbaar ………………m2
niet bewoonbaar………………. m2
Herenhuis met plafonds hoger dan
3 meter
3,20 meter
Aanwezigheid binnenzwembad
aanwezigheid buitenzwembad
Aanwezigheid zonnepanelen, te verzekeren kapitaal ………………………….. euro
Plaatsing :
op dak
op plat dak
gevel
tuin
verankerd
niet verankerd
Passiefhuis of houtskeletbouw
Open haard of sierschouw
Massief houten binnendeuren
aantal deuren .….
Zichtbare massieve balken en/of valse plafonds
Parket en/of kamerbreed wollen tapijt en/of vloer in natuursteen
Dakbedekking hoofdgebouw in natuurlei, stro of riet
Uitsluiting juwelen en waarden
Hoeveel toegangsdeuren heeft gebouw: aantal …… aard sloten gewoon cilinderslot/veiligheidsslot
Beveiliging op toegangsdeuren (schuifjes/rolluiken) :……………………………………………………………
Alle ramen dubbele beglazing nee ja …………………………………………………………………………
rolluiken aan alle ramen op gelijkvloers nee ja
Aantal
……. Woonkamer + vermelding oppervlakte ……….
……. Keuken
volledig ingericht
……. Keuken geïntegreerd in de woonkamer
volledig ingericht
……. Slaapkamer
……. Dressing
….… Badkamer
……. Hobbykamer / naai / speel / strijkkamer
……. Garage, vermelding van het aantal autostandplaatsen of toegangen …….
……. Kelder met autostandplaats
……. Carport
……. Gewone kelder
……. Bijgebouwen >12 < 20 m2
bewoonbaar
niet bewoonbaar
……. Bijgebouwen > 20 m2
bewoonbaar
niet bewoonbaar
……. Bureel
……. Lokaal dienstig als vrij beroep + oppervlakte …..
….… Zolder
Datum opmaak ….. / ….. / ……………

