
Als u de Recreatiehuisverzekering afsluit als onderdeel van de

Europeesche Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op. Zoals

een pakketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal poliskosten en

termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt. Vanaf 2

verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis. Neem voor meer

informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan

de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de Euro-

Centers. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook

verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.

Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van de

Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl
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Uw verzekeringsadviseur.

PAKKETPOLIS

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN

RECREATIEHUIS
VERZEKERING

Plezier verzekerd Plezier verzekerd

6 Te verzekeren bedragen (incl. bijgebouwen en funderingen)
herbouwwaarde recreatiehuis €

huidige nieuwwaarde inventaris €

7 Dagwaarde
De dagwaarde van het recreatiehuis is €

8 Is het recreatiehuis op dit moment elders verzekerd?
�  nee �  ja
Bij welke maatschappij? polisnummer 
verzekerd bedrag €

tot welke datum
opzegkaart �  reeds verzonden �  gaat hierbij

9 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 10)
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 manden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden (toeslag 3%) � per 3 maanden (toeslag 4%) � per maand (toeslag 5%)
De minimumpremie per termijn is € 22,50.
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

10 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 manden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden � per 3 maanden � per maand 
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Let op! De vragen 11 en 12 moeten volledig worden ingevuld.
11 Schadeverloop 
Heeft u al eens schade geleden aan een recreatiehuis? � nee � ja, datum 
schadebedrag € schade-oorzaak 

12 Overige mededelingen
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
� nee  � ja, graag toelichten 
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de
afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten met
politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.
� nee  � ja, graag toelichten 

Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Artikel 251 bepaalt dat een
verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op
ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de Recreatiehuisverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de geldende
polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats  Datum  Handtekening verzekeringnemer  

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze
niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan van
verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van Verzekeraars,
www.verzekeraars.nl

Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-
Zuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende.

Dekking
● Dezelfde risico’s als waartegen het recreatiehuis is verzekerd.
● Diefstal van de inventaris na braak aan het recreatiehuis.
● Schade aan de inventaris tijdens vervoer in een privé-vervoermiddel

van en naar het recreatiehuis door:
- een ongeval met het privé-vervoermiddel
- diefstal van het privé-vervoermiddel
- diefstal na braak aan het privé-vervoermiddel tot ten hoogste

€ 250,- per gebeurtenis.

Schadevergoeding
De schadevergoeding voor de inventaris wordt berekend op basis

van de nieuwwaarde. 
Voor schade door diefstal van geluidsapparatuur, het TV-toestel en de
videorecorder wordt ten hoogste 30% van het voor de inventaris
verzekerd bedrag vergoed.

De premie wordt berekend over de herbouwwaarde van het

recreatiehuis en over de huidige nieuwwaarde van de inventaris.

De premie is per jaar, uitgedrukt in een promillage van het verzekerd

bedrag.

Dekking Dekking Dekking

Alle gevaren Uitgebreid Beperkt

stenen recreatiehuis 2 1,25 1

inventaris 4,25 3,5 2,5

houten recreatiehuis n.v.t. 5 4

inventaris n.v.t. 6,5 4

Minimumpremies

Recreatiehuis: € 25,00

Inventaris: € 10,00

De poliskosten bedragen € 3,50. Naast de premie is 7%

assurantiebelasting verschuldigd.

Bovenstaande premies zijn van toepassing met ingang van 1 januari

2002. Alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen.

Index
De verzekerde bedragen en op basis daarvan ook de premie,

worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de indexcijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo wordt onderverzekering en dus
teleurstelling bij schade voorkomen.

Vraag uw verzekeringsadviseur naar informatie op het gebied van
preventie.

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

PREMIE

KOSTEN/ASSURANTIEBELASTING

PREVENTIE
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DE RECREATIEHUISVERZEKERING
Het is ideaal om een eigen plekje te hebben, een

tweede huis, midden in de natuur. Telkens als je er komt,
voel je je vrij, even helemaal weg uit de dagelijkse sleur.

Zo'n ideale plek verdient het gekoesterd te worden en
wil je beschermen tegen alle risico's. Dat is precies wat de
Europeesche Recreatiehuisverzekering biedt voor uw

tweede woning, ook als u deze wel eens verhuurt.
U hebt de keus uit drie mogelijkheden: Beperkt,

Uitgebreid en Alle Gevaren. En natuurlijk kunt u ook de
inventaris meeverzekeren zodat alle risico's prima gedekt
zijn en u zonder zorgen kunt genieten van uw eigen plekje
in de natuur.

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Nederland en tot 25 km over de

Nederlandse grens in België en Duitsland.

Dekking
Op de dekking Beperkt is schade aan het recreatiehuis verzekerd als

deze is veroorzaakt door:
● brand en ontploffing
● blikseminslag en inductie
● inbraak
● storm
● luchtverkeer.

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Nederland, België, Luxemburg en tot 100

km van de Nederlandse grens in Duitsland.

Dekking
Naast de genoemde gebeurtenissen onder de dekking Beperkt

verzekert deze dekking ook schade aan het recreatiehuis veroorzaakt
door:

● regen, hagel, sneeuw en smeltwater
● water en stoom uit waterleiding en centrale verwarmingsinstallaties
● onvoorzien uitstromen van olie
● rook en roet
● aanrijding en aanvaring
● vandalisme na wederrechtelijk binnendringen.

En bovendien is er vergoeding van:
● herstelkosten van de tuin, wegens schade aan het recreatiehuis

door een gedekte gebeurtenis, tot 10% van het voor het
recreatiehuis verzekerde bedrag

● huur van een vervangend verblijf tot ten hoogste € 125,- per dag
met een maximum van € 1.250,- per gebeurtenis, als het recreatie-
huis door een gedekte gebeurtenis onbewoonbaar wordt

● schade aan inventaris tijdens vervoer in een auto van en naar het
recreatiehuis door een ongeval met of diefstal van de auto
alsmede diefstal na braak uit de auto tot ten hoogste € 250,- per
gebeurtenis.

Deze dekking is alleen van toepassing voor stenen recreatiehuizen
voorzien van een harde dakbedekking.

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Nederland, België, Luxemburg en tot

100 km van de Nederlandse grens in Duitsland.

Dekking
Naast de genoemde gebeurtenissen onder de dekking Uitgebreid

verzekert deze dekking ook schade aan het recreatiehuis veroorzaakt
door iedere andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. 

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die gelden voor alle dekkingen (zie onder

ALGEMEEN) is bij de dekking Alle Gevaren onder meer schade veroor-
zaakt door geleidelijk werkende (weers)invloeden, grondverzakking,
ongedierte en ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden niet verzekerd.

Eigen risico
Naast het eigen risico dat van toepassing is op alle dekkingen (zie

onder ALGEMEEN) geldt  voor schade, ontstaan als gevolg van een
gebeurtenis die niet onder de dekking Uitgebreid voorkomt, een eigen
risico van € 100,-.

Contractduur
De verzekering wordt gesloten voor een termijn van 1 jaar met een

stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar.

Dekking boven het verzekerd bedrag
● zonder maximering wordt uitkering verleend voor door

verzekerde gemaakte bereddingskosten
● tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag wordt uitkering

verleend voor:
- gemaakte opruimingskosten
- noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van het

verzekerde
- kosten van maatregelen die verzekerde op

overheidsvoorschrift heeft moeten nemen.

Verhuur
Recreatiehuizen die tijdelijk worden verhuurd kunnen ook worden

verzekerd. De premies en voorwaarden kunt u aanvragen via uw
verzekeringsadviseur.

Eigen risico
Voor stormschade aan het recreatiehuis geldt een eigen risico van

€ 65,- per gebeurtenis.

Uitsluitingen
Niet verzekerd zijn onder meer: onvoldoende zorg en

onvoldoende onderhoud, molest en atoomkernreacties.
Niet verzekerd kunnen worden:

● houten recreatiehuizen op terreinen die niet het hele jaar
worden bewaakt

● recreatiehuizen op het strand
● recreatiehuizen die permanent bewoond of verhuurd worden
● recreatiehuizen die verwarmd worden door middel van

verplaatsbare oliekachels, met een binnen geplaatste olietank of
met olieleidingen die niet van koper zijn

● alleen de inventaris.

Schadevergoeding
De schadevergoeding wordt berekend op basis van de herbouw- of

herstelkosten tenzij niet herbouwd of hersteld wordt. In dat geval
wordt schadevergoeding verleend op basis van de verkoopwaarde.

Het is mogelijk om naast het recreatiehuis ook de inventaris mee
te verzekeren.

Inventaris
Onder inventaris wordt gerekend:
beddengoed, keukengerei, koelkast, kook- en verwarmingsapparatuur
met toebehoren, meubilair, stoffering, sanitair, hand- en tuin-
gereedschap, verlichtingsapparatuur, geluidsapparatuur, TV-toestel 
en videorecorder.

AANVRAAG RECREATIEHUISVERZEKERING

Naam verzekeringsadviseur agentennummer 
Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja � nee

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum 

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters � m  � v

straat

postcode/plaats

telefoonnr. 's avonds telefoonnr. overdag

geboortedatum nationaliteit

huidig beroep/bedrijf bank-/gironummer

2 Te verzekeren recreatiehuis
bouwjaar
bouwaard wanden �  steen �  hout �  anders, te weten: 
dakbedekking �  pannen �  tentdoek �  hout/mastiek �  hout/asfaltbitumen

�  

verlichting �  elektrisch �  olie �  gas, soort 
verwarming �  elektrisch �  olie �  gas, soort 
koken �  elektrisch �  olie �  gas, soort

Bij gebruik van olie of gas:
Waar staat de tank? �  binnen �  buiten
Is de kachel verplaatsbaar? �  nee �  ja
Uit welk materiaal bestaat de olie- c.q. gasleiding? �  koper �  anders, te weten: 

Zijn de deuren voorzien van cilindersloten? �  ja �  nee, graag toelichten

Waar staat het recreatiehuis?
�  kampeerterrein �  volkstuin �  strand �  anders:

straat 

postcode/plaats
Bevindt het recreatiehuis zich op een afgesloten terrein? �  ja �  nee, graag toelichten 
Wordt het terrein het hele jaar bewaakt? �  ja �  nee, graag toelichten 

Wordt het recreatiehuis per seizoen opgebouwd? �  nee �  ja
Buiten het seizoen wordt het recreatiehuis opgeslagen in:

3 Gebruik recreatiehuis
�  alleen recreatie �  hele jaar bewoond
�  verhuur weken per jaar �  anders, s.v.p. toelichten 

4 Gewenste dekking
�  Alle gevaren �  Uitgebreid �  Beperkt

5 Uitbreidingen
Inventaris �  ja �  nee
Verhuur �  ja �  nee

DEKKING BEPERKT

DEKKING UITGEBREID

DEKKING ALLE GEVAREN

ALGEMEEN (van toepassing voor alle dekkingen)

UITBREIDINGEN
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DE RECREATIEHUISVERZEKERING
Het is ideaal om een eigen plekje te hebben, een

tweede huis, midden in de natuur. Telkens als je er komt,
voel je je vrij, even helemaal weg uit de dagelijkse sleur.

Zo'n ideale plek verdient het gekoesterd te worden en
wil je beschermen tegen alle risico's. Dat is precies wat de
Europeesche Recreatiehuisverzekering biedt voor uw

tweede woning, ook als u deze wel eens verhuurt.
U hebt de keus uit drie mogelijkheden: Beperkt,

Uitgebreid en Alle Gevaren. En natuurlijk kunt u ook de
inventaris meeverzekeren zodat alle risico's prima gedekt
zijn en u zonder zorgen kunt genieten van uw eigen plekje
in de natuur.

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Nederland en tot 25 km over de

Nederlandse grens in België en Duitsland.

Dekking
Op de dekking Beperkt is schade aan het recreatiehuis verzekerd als

deze is veroorzaakt door:
● brand en ontploffing
● blikseminslag en inductie
● inbraak
● storm
● luchtverkeer.

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Nederland, België, Luxemburg en tot 100

km van de Nederlandse grens in Duitsland.

Dekking
Naast de genoemde gebeurtenissen onder de dekking Beperkt

verzekert deze dekking ook schade aan het recreatiehuis veroorzaakt
door:

● regen, hagel, sneeuw en smeltwater
● water en stoom uit waterleiding en centrale verwarmingsinstallaties
● onvoorzien uitstromen van olie
● rook en roet
● aanrijding en aanvaring
● vandalisme na wederrechtelijk binnendringen.

En bovendien is er vergoeding van:
● herstelkosten van de tuin, wegens schade aan het recreatiehuis

door een gedekte gebeurtenis, tot 10% van het voor het
recreatiehuis verzekerde bedrag

● huur van een vervangend verblijf tot ten hoogste € 125,- per dag
met een maximum van € 1.250,- per gebeurtenis, als het recreatie-
huis door een gedekte gebeurtenis onbewoonbaar wordt

● schade aan inventaris tijdens vervoer in een auto van en naar het
recreatiehuis door een ongeval met of diefstal van de auto
alsmede diefstal na braak uit de auto tot ten hoogste € 250,- per
gebeurtenis.

Deze dekking is alleen van toepassing voor stenen recreatiehuizen
voorzien van een harde dakbedekking.

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Nederland, België, Luxemburg en tot

100 km van de Nederlandse grens in Duitsland.

Dekking
Naast de genoemde gebeurtenissen onder de dekking Uitgebreid

verzekert deze dekking ook schade aan het recreatiehuis veroorzaakt
door iedere andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. 

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die gelden voor alle dekkingen (zie onder

ALGEMEEN) is bij de dekking Alle Gevaren onder meer schade veroor-
zaakt door geleidelijk werkende (weers)invloeden, grondverzakking,
ongedierte en ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden niet verzekerd.

Eigen risico
Naast het eigen risico dat van toepassing is op alle dekkingen (zie

onder ALGEMEEN) geldt  voor schade, ontstaan als gevolg van een
gebeurtenis die niet onder de dekking Uitgebreid voorkomt, een eigen
risico van € 100,-.

Contractduur
De verzekering wordt gesloten voor een termijn van 1 jaar met een

stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar.

Dekking boven het verzekerd bedrag
● zonder maximering wordt uitkering verleend voor door

verzekerde gemaakte bereddingskosten
● tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag wordt uitkering

verleend voor:
- gemaakte opruimingskosten
- noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van het

verzekerde
- kosten van maatregelen die verzekerde op

overheidsvoorschrift heeft moeten nemen.

Verhuur
Recreatiehuizen die tijdelijk worden verhuurd kunnen ook worden

verzekerd. De premies en voorwaarden kunt u aanvragen via uw
verzekeringsadviseur.

Eigen risico
Voor stormschade aan het recreatiehuis geldt een eigen risico van

€ 65,- per gebeurtenis.

Uitsluitingen
Niet verzekerd zijn onder meer: onvoldoende zorg en

onvoldoende onderhoud, molest en atoomkernreacties.
Niet verzekerd kunnen worden:

● houten recreatiehuizen op terreinen die niet het hele jaar
worden bewaakt

● recreatiehuizen op het strand
● recreatiehuizen die permanent bewoond of verhuurd worden
● recreatiehuizen die verwarmd worden door middel van

verplaatsbare oliekachels, met een binnen geplaatste olietank of
met olieleidingen die niet van koper zijn

● alleen de inventaris.

Schadevergoeding
De schadevergoeding wordt berekend op basis van de herbouw- of

herstelkosten tenzij niet herbouwd of hersteld wordt. In dat geval
wordt schadevergoeding verleend op basis van de verkoopwaarde.

Het is mogelijk om naast het recreatiehuis ook de inventaris mee
te verzekeren.

Inventaris
Onder inventaris wordt gerekend:
beddengoed, keukengerei, koelkast, kook- en verwarmingsapparatuur
met toebehoren, meubilair, stoffering, sanitair, hand- en tuin-
gereedschap, verlichtingsapparatuur, geluidsapparatuur, TV-toestel 
en videorecorder.

AANVRAAG RECREATIEHUISVERZEKERING

Naam verzekeringsadviseur agentennummer 
Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja � nee

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum 

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters � m  � v

straat

postcode/plaats

telefoonnr. 's avonds telefoonnr. overdag

geboortedatum nationaliteit

huidig beroep/bedrijf bank-/gironummer

2 Te verzekeren recreatiehuis
bouwjaar
bouwaard wanden �  steen �  hout �  anders, te weten: 
dakbedekking �  pannen �  tentdoek �  hout/mastiek �  hout/asfaltbitumen

�  

verlichting �  elektrisch �  olie �  gas, soort 
verwarming �  elektrisch �  olie �  gas, soort 
koken �  elektrisch �  olie �  gas, soort

Bij gebruik van olie of gas:
Waar staat de tank? �  binnen �  buiten
Is de kachel verplaatsbaar? �  nee �  ja
Uit welk materiaal bestaat de olie- c.q. gasleiding? �  koper �  anders, te weten: 

Zijn de deuren voorzien van cilindersloten? �  ja �  nee, graag toelichten

Waar staat het recreatiehuis?
�  kampeerterrein �  volkstuin �  strand �  anders:

straat 

postcode/plaats
Bevindt het recreatiehuis zich op een afgesloten terrein? �  ja �  nee, graag toelichten 
Wordt het terrein het hele jaar bewaakt? �  ja �  nee, graag toelichten 

Wordt het recreatiehuis per seizoen opgebouwd? �  nee �  ja
Buiten het seizoen wordt het recreatiehuis opgeslagen in:

3 Gebruik recreatiehuis
�  alleen recreatie �  hele jaar bewoond
�  verhuur weken per jaar �  anders, s.v.p. toelichten 

4 Gewenste dekking
�  Alle gevaren �  Uitgebreid �  Beperkt

5 Uitbreidingen
Inventaris �  ja �  nee
Verhuur �  ja �  nee

DEKKING BEPERKT

DEKKING UITGEBREID

DEKKING ALLE GEVAREN

ALGEMEEN (van toepassing voor alle dekkingen)

UITBREIDINGEN



Als u de Recreatiehuisverzekering afsluit als onderdeel van de

Europeesche Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op. Zoals

een pakketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal poliskosten en

termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt. Vanaf 2

verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis. Neem voor meer

informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan

de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de Euro-

Centers. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook

verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.

Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van de

Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl
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Uw verzekeringsadviseur.

PAKKETPOLIS

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN

RECREATIEHUIS
VERZEKERING

Plezier verzekerd Plezier verzekerd

6 Te verzekeren bedragen (incl. bijgebouwen en funderingen)
herbouwwaarde recreatiehuis €

huidige nieuwwaarde inventaris €

7 Dagwaarde
De dagwaarde van het recreatiehuis is €

8 Is het recreatiehuis op dit moment elders verzekerd?
�  nee �  ja
Bij welke maatschappij? polisnummer 
verzekerd bedrag €

tot welke datum
opzegkaart �  reeds verzonden �  gaat hierbij

9 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 10)
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 manden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden (toeslag 3%) � per 3 maanden (toeslag 4%) � per maand (toeslag 5%)
De minimumpremie per termijn is € 22,50.
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

10 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 manden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden � per 3 maanden � per maand 
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Let op! De vragen 11 en 12 moeten volledig worden ingevuld.
11 Schadeverloop 
Heeft u al eens schade geleden aan een recreatiehuis? � nee � ja, datum 
schadebedrag € schade-oorzaak 

12 Overige mededelingen
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
� nee  � ja, graag toelichten 
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de
afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten met
politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.
� nee  � ja, graag toelichten 

Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Artikel 251 bepaalt dat een
verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op
ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de Recreatiehuisverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de geldende
polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats  Datum  Handtekening verzekeringnemer  

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze
niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan van
verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van Verzekeraars,
www.verzekeraars.nl

Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-
Zuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende.

Dekking
● Dezelfde risico’s als waartegen het recreatiehuis is verzekerd.
● Diefstal van de inventaris na braak aan het recreatiehuis.
● Schade aan de inventaris tijdens vervoer in een privé-vervoermiddel

van en naar het recreatiehuis door:
- een ongeval met het privé-vervoermiddel
- diefstal van het privé-vervoermiddel
- diefstal na braak aan het privé-vervoermiddel tot ten hoogste

€ 250,- per gebeurtenis.

Schadevergoeding
De schadevergoeding voor de inventaris wordt berekend op basis

van de nieuwwaarde. 
Voor schade door diefstal van geluidsapparatuur, het TV-toestel en de
videorecorder wordt ten hoogste 30% van het voor de inventaris
verzekerd bedrag vergoed.

De premie wordt berekend over de herbouwwaarde van het

recreatiehuis en over de huidige nieuwwaarde van de inventaris.

De premie is per jaar, uitgedrukt in een promillage van het verzekerd

bedrag.

Dekking Dekking Dekking

Alle gevaren Uitgebreid Beperkt

stenen recreatiehuis 2 1,25 1

inventaris 4,25 3,5 2,5

houten recreatiehuis n.v.t. 5 4

inventaris n.v.t. 6,5 4

Minimumpremies

Recreatiehuis: € 25,00

Inventaris: € 10,00

De poliskosten bedragen € 3,50. Naast de premie is 7%

assurantiebelasting verschuldigd.

Bovenstaande premies zijn van toepassing met ingang van 1 januari

2002. Alle voorgaande premies komen hiermee te vervallen.

Index
De verzekerde bedragen en op basis daarvan ook de premie,

worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de indexcijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo wordt onderverzekering en dus
teleurstelling bij schade voorkomen.

Vraag uw verzekeringsadviseur naar informatie op het gebied van
preventie.

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

PREMIE

KOSTEN/ASSURANTIEBELASTING

PREVENTIE


