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1. Algemene gegevens

NAAM GEZINSHUIS

Gegevens 1e aanvrager
 m                v
Naam
Geboortedatum
Adres 
Postcode | Woonplaats 
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN
Burgerlijke staat               alleenstaand            gehuwd            samenwonend

Beroep
Nationaliteit 
NL rijbewijs sinds
Categorie                   A           B           C            D           E

Gegevens 2e aanvrager | regelmatige bestuurder
 m                v
Naam
Geboortedatum
Adres 
Postcode | Woonplaats 
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN
Burgerlijke staat               alleenstaand            gehuwd            samenwonend

Beroep
Nationaliteit 
NL rijbewijs sinds
Categorie                   A           B           C            D           E

OFFERTE- / AANVRAAGFORMULIER

2. Woonhuis - Inboedel Algemeen
Gegevens risico-adres
Risico-adres                 gelijk aan postadres               anders nl.:

Adres
Postcode | Woonplaats 
Soort woning                 eengezins          woning met kantoor

                  appartement / gesplitste woning

                  vakantiewoning (geen stacaravan)

Onderhoudstoestand              goed                  matig   slecht

Bouwaard woning                    steen/hard     hout/hard

         (geen traditioneel riet)           anders nl.:
Wordt er verbouwd?   ja*    nee

Wordt het permanent bewoond? ja    nee*

Zijn alle vloeren van beton?  ja   nee

Worden er kamers verhuurd?   ja*    nee

Zijn er in het pand of in de belendende percelen gevaar  
verhogende omstandigheden? ja*    nee

Staan er bijgebouwen groter dan 100 m2 bij de woning?
    ja*    nee

*Toelichting

1

KvK-nummer
Ondernemingsvorm                 eenmanszaak   maatschap

                  V.O.F.  B.V.            
                  anders nl.:
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3. Opstal
Ingangsdatum
Verzekerd bedrag  €750.000,- (standaard)         Indien hoger

    €

Dekking  Extra uitgebreid  Alle gevaren 
  Eigen risico €250,-

5. Aansprakelijkheid
Ingangsdatum
Dekking  Zowel bedrijfsmatig als particulier

Verzekerd bedrag €2.500.000,-

6. Rechtsbijstand
Ingangsdatum
Dekking  Module ABCD zakelijk (Standaard)

Heeft u al een juridisch geschil of probleem?       ja    nee

Particuliere dekking (ABC) meeverzekeren?       ja    nee

Particuliere dekking Module D 
(Fiscaal en Beleggen) meeverzekeren?        ja    nee

4. Inboedel
Ingangsdatum
Verzekerd bedrag  €250.000,- (standaard)         Indien hoger

    €

Dekking  Extra uitgebreid                    Alle gevaren 
  Eigen risico €250,-

Bijzondere bezittingen  Indien hoger

Bijzondere bezittingen (standaard tot €30.000,-) € 

Huurdersbelang (standaard tot €7.500,-)  €

Lijfsieraden (standaard tot €5.000,-)  €

Zakelijke inventaris is standaard 
tot €15.000,- meeverzekerd

7. Reisverzekering
Ingangsdatum
Gezinssamenstelling         Alleenstaand   Gezin
          met kinderen  met kinderen

Dekkingsgebied         Europa (standaard)  Wereld

Gewenste dekkingsuitbreidingen 
Meerdere opties zijn mogelijk             Basisdekking  Geld en cheques

         Medische kosten  Hulp en huur 
    vervoermiddel
        Bagage  Samengestelde reis*

Annuleringsdekking
Hier is één optie mogelijk                     Annulering €1.250,-  Annulering €2.500,-

                                 Garantie Annulering*  Garantie Annulering*
                                 €1.250,-  €2.500,-

 *Kiest u voor de dekking Garantie Annulering? Dan wordt ook de reissom vergoed, wanneer u eerder moet 
terugkeren naar Nederland  (met een maximum van het gekozen bedrag €1.250,- of €2.500,-).

Verzekerden reisverzekering
Naam    Geboortedatum 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.
10.

Zaakwaarnemer* meeverzekeren           ja        nee

Naam    Geboortedatum 
1.
2.
3.
 *Met een zaakwaarnemer wordt bedoeld iemand die uw belangen behartigt. Stel u heeft een zaak samen met 
een compagnon. Indien uw compagnon ziek wordt of niet kan werken kan dat voor u een reden zijn om niet op 

vakantie te gaan of uw reis af te breken. Maar het hoeft niet per se zakelijk te zijn. Het kan ook gaan om prive- 
situaties. Denk aan iemand die uw zaken behartigt door op uw huis te passen of uw huisdieren te verzorgen.

VERVOLG OFFERTE- / AANVRAAGFORMULIER
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*Valt een onderdeel van de samengestelde reis onvoorzien uit? Dan biedt de dekking samengestelde reis 
vergoeding voor de annuleringskosten van de overige reisonderdelen. Mits de reisorganisatie deze kosten niet 

vergoed en er niet voor vervanging kan worden gezorgd.
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8.a Autoverzekering
Ingangsdatum
Gaat u naar het buitenland?          nee  ja,    dagen per jaar

Gebruik
Jaarkilometrage

Gegevens motorrijtuig
Merk en type 
Kenteken     Meldcode
Gewicht     Bouwjaar
Cilinderinhoud   Chassisnr. 
Brandstof
Oorspr. cat. waarde
Dagwaarde
BTW           inclusief              exclusief

Linnen cap (cabriolet)            ja        nee

Wordt het motorrijtuig geleast?         ja       nee

Is het motorrijtuig voorzien van alarm?           ja       nee

Zo ja, welke SCM klasse?   1               2               3               4               5

Dekking autoverzekering:
      WA €2,5 mln. / €5 mln.              WA + Beperkt Casco            WA/Casco

Schadeverzekering voor inzittenden         ja        nee

Rechtsbijstandsverzekering         ja        nee

Verhaalsservice          ja        nee 
Pechhulp          ja*        nee

      *indien pechhulp ja:             NL | NLW | NLB | NLWB       NLWB +aanh.

Schadevrije jaren per ingangsdatum

8.B tweede Autoverzekering
Ingangsdatum
Gaat u naar het buitenland?          nee  ja:    dagen per jaar

Gebruik
Jaarkilometrage

Gegevens motorrijtuig
Merk en type 
Kenteken     Meldcode
Gewicht     Bouwjaar
Cilinderinhoud   Chassisnr. 
Brandstof
Oorspr. cat. waarde
Dagwaarde
BTW           inclusief              exclusief

Linnen cap (cabriolet)            ja        nee

Wordt het motorrijtuig geleast?         ja       nee

Is het motorrijtuig voorzien van alarm?           ja       nee

Zo ja, welke SCM klasse?   1               2               3               4               5

Dekking autoverzekering:
      WA €2,5 mln. / €5 mln.              WA + Beperkt Casco            WA/Casco

Schadeverzekering voor inzittenden         ja        nee

Rechtsbijstandsverzekering         ja        nee

Verhaalsservice          ja        nee 
Pechhulp          ja*        nee

      *indien pechhulp ja:             NL | NLW | NLB | NLWB       NLWB +aanh.

Schadevrije jaren per ingangsdatum

VERVOLG OFFERTE- / AANVRAAGFORMULIER
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9. Gezinsongevallenverzekering
Ingangsdatum
Verzekerd bedragen  €25.000,-  bij overlijden

 €75.000,-  bij blijvende invaliditeit

10. Exploitatiekostenverzekering
Ingangsdatum
Verzekerd bedragen  €5.000,-  t.b.v. reconstructie

 €75.000,-  t.b.v. extra kosten

Digitale polis
 Ja, mijn polis(sen) en facturen wil ik digitaal ontvangen  
 op e-mailadres:

eventuele toelichting

Hoe nu verder?
Wanneer u dit offerte-/aanvraagformulier mailt naar 
gezinshuis@jjmeijer.nl ontvangt u van ons een passende offerte.

VERVOLG OFFERTE- / AANVRAAGFORMULIER

Toelichting mededelingsplicht
Wij hebben uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste 
risicobeoordeling en premieberekening. U bent verplicht de gestelde vragen 
in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook 
voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de personen die 
u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten. Bij de 
beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook 
die van de andere verzekerden op deze verzekering. 

Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar 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 
verzekeraar u heeft bericht over de acceptatie van de verzekering, moet u alsnog 
aan de verzekeraar mededelen als deze informatie valt onder de vraagstelling 
in het aanvraagformulier dat u hebt ingevuld. Als u niet of niet volledig aan uw 
mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit betekenen dat uw recht op uitkering 
wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u de verzekeraar opzettelijk misleidt of als de 
verzekeraar de verzekering nooit zou hebben gesloten als hij op de hoogte was van 
de waarheid, kan de verzekeraar de verzekering beëindigen.

HOE GAAN WIJ OM MET UW PERSOONSGEGEVENS?
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u 
om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens verwerken wij in onze 
administratie. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is  
AssuradeurenGilde verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of bij een schademelding, kunnen 
wij uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen bij de Stichting Centraal  
Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). 

Ook kunnen wij openbare bronnen raadplegen waarbij wij persoonsgegevens 
krijgen en verwerken. Of wij dit op de juiste wijze doen, wordt getoetst door de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze gegevens gebruiken wij: 

- om een contract met u te kunnen sluiten;
- om dat contract te kunnen onderhouden;
- om fraude te bestrijden;
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die 
te maken hebben met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u. 
Bijvoorbeeld een expertisebureau. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw gegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de 
omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. 

Als u een schade meldt, leggen wij de gegevens van deze schade en uw persoons-
gegevens altijd vast bij de Stichting CIS. Het maakt daarbij niet uit of de schade 
door uw schuld is ontstaan. Beëindigen wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd 
of als u uw contractuele verplichtingen niet bent nagekomen, bijvoorbeeld uw pre-
mie niet betaald hebt? Dan kunnen wij dit samen met uw persoonsgegevens ook 
vastleggen bij de Stichting CIS. Als we dat doen, informeren wij u hierover. Op deze 
manier willen we risico’s beheersbaar houden en fraude tegengaan. Meer informa-
tie en het privacyreglement van de Stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.

Wij houden ons aan de gedragscode
Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze administratie volgens de 
‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. Hierin staan 
uw en onze rechten en plichten genoemd. De volledige tekst kunt u raadplegen op 
de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
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