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Nieuwe aanvraag
Conform oﬀertenummer
Wijziging polisnummer
Naam assurantieadviseur
Nummer

1

Naam aanvrager
Naam partner
Adres
Postcode
Telefoon
Geboortedatum
Bank- / girorekeningnummer

Voorletter(s)
Voorletter(s)
Huisnummer
Plaats

Inboedel particulier
Ingangsdatum
Verzekerd bedrag
Zonwering ter waarde van
Antenne ter waarde van
Huurdersbelang ter waarde van
Inclusief glasdekking 0,60 o/oo
Audiovisuele apparatuur
Extra lijfsieraden boven € 2.500,Conform inboedelwaardemeter

Toevoeging

Nummer
Plaats
Goed
Ja
Ja
Ja

Matig
Nee
Nee
Nee

opleveringsbewijs/certiﬁcaat meesturen s.v.p.
premie 0,75‰ / bouwaard steen/hard

€
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

herbouwwaardemeter meesturen s.v.p.

premie 1,70 o/oo / bouwaard steen/hard
€
€
€
€

inclusief zonwering, antenne en huurdersbelang

Ja*

Nee

€
€

à 7,50 o/oo
à 12,50 o/oo
Ja**

inclusief computers boven € 10.000,maximaal uitgebreide dekking

Nee

* alléén mogelijk bij een verzekerd bedrag vanaf € 40.000,-

** inboedelwaardemeter meesturen s.v.p.

Kostbaarhedenverzekering
Ingangsdatum
Omschrijving van de te verzekeren voorwerpen

Gewenste dekking

Nederland

Wereld

aankoopnota’s c.q. taxatierapport meezenden
Rechtsbijstandverzekering (DAS)
Ingangsdatum
Dekking
Rechtsbijstand voor particulieren
Rechtsbijstand voor 55-plussers
DAS voor iedereen
Rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers

Recht op korting
voor alleenstaande
n.v.t.
voor alleenstaande
voor alleenstaande

Toeslag
Pluspakket
n.v.t.
afkoop eigen risico
Pluspakket

Aansprakelijkheidsverzekering
Ingangsdatum
Verzekerd bedrag
Alleenstaande eigen risico nihil
Gezin
eigen risico nihil
eigen risico voor kinderschaden € 150,-

€ 1.000.000,€ 30,€ 50,€ 42,-

€ 2.500.000,€ 40,€ 65,€ 59,-

Extra dekkingen

Vrouw
Vrouw

Nationaliteit
Beroep / bedrijf

Algemene informatie
Risicoadres
Postcode
Onderhoudstoestand
Permanent bewoond
Kamerverhuur
Inbraakpreventie
Opstal particulier
Ingangsdatum
Verzekerd bedrag
Conform herbouwwaardemeter
Inclusief fundamenten
Inclusief garage / berging

Man
Man

Kinderoppas € 5,Betaald klussen € 30,-

Dierenoppas € 4,Privé-verhuur 2de woning € 12,-
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Postbus 90386
1006 BJ AMSTERDAM

t 0229 25 93 31
f 0229 21 95 75

info@wederkerige.nl
www.wederkerige.nl

Contracttermijn/ premiebetaling
De termijn van het contract is voor onbepaalde tijd.
De premie wordt betaald per
jaar
halaar
kwartaal
maand (alleen i.c.m. automatische betaling)
Indien u kiest voor automatische betaling, dient u onderstaande machtiging in te vullen.

2

Machtiging
Ondergetekende machtigt tot wederopzegging Wederkerige 1820 u.a./assurantieadviseur de premie voor de aangevraagde verzekering
af te schrijven van bank- of gironummer:
Plaats
Datum

Handtekening aanvrager

Slotvragen | altijd invullen
Reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer 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 en die
de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. 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 zijn 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 het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering,
in tweevoud ter hand is gesteld. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW geldt ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien het volgende
uitgangspunt: • een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord.

Eerdere schaden
Hebt u, of een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering(en) de laatste vijf jaar schade geleden
of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) werd gedekt?
Ja

Nee

Zo ja, datum, omschrijving, schadebedrag(en) en naam maatschappij :

Strafrechtelijk verleden
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde
(straf )maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog,
oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
Ja
Nee
• 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;
Ja
Nee
• overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische delicten?
Ja
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.)

Speciﬁeke slotvragen rechtsbijstandverzekering
Ik en/of mijn gezinsleden:
• hebben of verwachten een reorganiatie bij of probleem met een werkgever
of hebben dat in de afgelopen vijf jaar gehad;
• ontvangen nu een uitkering op grond van de WAO;
• hebben of verwachten een probleem met een overheidsinstantie
of hebben dat in de afgelopen vijf jaar gehad;
• verwachten een wijziging in het voor onze omgeving geldende bestemmingsplan;
• hebben of verwachten een probleem met de buren of hebben dat in de afgelopen vijf jaar gehad;
• zijn in de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk veroordeeld;
• verwachten binnen afzienbare tijd bij een (juridisch) geschil betrokken te raken.

Ja
Ja

Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Als u één of meer situaties met ‘Ja’ hebt aangekruist, wilt u dan een toelichting geven? Een uitgebreide toelichting versnelt de beoordeling van uw aanvraag.
Gebruik zo nodig een apart vel.
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Postbus 76
1620 AB Hoorn

t 0229 25 93 31
f 0229 21 95 75

Overige mededelingen
Is ooit een door u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, aangevraagde verzekering
geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

info@wederkerige.nl
www.wederkerige.nl

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, namelijk
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Andere verzekeringen
Hebt u één of meer van de door u aangevraagde verzekeringen elders ondergebracht
en/of was u reeds eerder voor deze risico’s verzekerd?
Zo ja, verzekering
Polisnummer
Dekking

Maatschappij
Verzekerd bedrag
Aﬂoopdatum

€

Verzekering
Polisnummer
Dekking

Maatschappij
Verzekerd bedrag
Aﬂoopdatum

€

Moet Wederkerige Verzekeringen voor opzegging van elders lopende verzekeringen zorgdragen?
Zo ja, graag getekende opzegformulier(en) meezenden
Hebt u reeds één of meerdere verzekeringen bij Wederkerige Verzekeringen?
Zo ja, namelijk

Automatische incasso
Voorts verleent verzekeringsnemer machtiging Wederkerige 1820/assurantieadviseur de verschuldigde premie en kosten van zijn/haar rekening te laten
afschrijven, indien uit het aanvraagformulier blijkt dat verzocht is om automatische incasso door Wederkerige 1820 of de assurantieadviseur. Hij/zij verklaart
zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door de bankinstellingen dienaangaande zijn vastgelegd.

Informatieverstrekking
Op grond van de regeling informatieverstrekking, dienen schadeverzekeringsbedrijven hun cliënten voor het sluiten van een verzekering te informeren over:
1 Het recht dat op de verzekeringsovereenkomst van toepassing is;
2 De klachtenregeling;
3 Naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats van de verzekeringsmaatschappij.
Deze informatie betreft bij Wederkerige 1820:
1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen die de verzekeringsovereenkomst betreﬀen onderworpen aan Nederland recht.
De rechter in Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen een uitspraak te doen.
2 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden
voorgelegd aan het intern klachtenbureau of de klachtenbehandelaar van Wederkerige 1820. Wanneer het oordeel van de Maatschappij voor u niet
bevredigend is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon
(070) 333 89 99. Wanneer u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of de uitkomst hiervan
niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
3 Wederkerige 1820, Maelsonstraat 6, 1624 NP Hoorn, Postbus 76, 1620 AB Hoorn.

Bedenktijd
Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat aanvrager, nadat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen
de verzekering ongedaan kan maken. Hierbij geldt het volgende:
1 De bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen;
2 De bedenktijd gaat in op het moment dat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen;
3 De verzekering moet een contracttermijn van tenminste één jaar hebben;
4 Wanneer gebruik gemaakt wordt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering
nooit heeft bestaan;
5 Op contracten waarvan, met instemming van verzekeringnemer, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen,
is de bedenktijd niet van toepassing.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door de Maatschappij verwerkt ten
behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens ﬁnanciële instellingen; voor het
uitvoeren van marketingactiviteiten en voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze 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 op de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl of
van de Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL
Den Haag, telefoon 070 333 85 00) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, telefoon 020 522 28 88). In verband
met een verantwoord acceptatiebeleid kan de Maatschappij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen
en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Belangrijk!
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededingingsplicht. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaatverzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van deze verzekering
omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende voorwaarden van verzekering.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door
Plaats
Datum

Handtekening aanvrager

Voor het aanvragen van het verzekeringscontract is het noodzakelijk dat de aanvrager de juistheid van de gegeven antwoorden d.m.v. een handtekening bevestigt.

