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Aanvraagformulier

Particulier Pakket

Voogd & Voogd Verzekeringen
Postbus 14 Verzekeringsadviseur: _________________________
3240 AA Middelharnis Adres: ______________________________________
Telefoon (0187) 488 555 ______________________________________
Fax (0187) 488 551
www.voogd.com RC-nummer: _________________________________

Gegevens aanvraag
O offerte
O nieuwe verzekering
O wijziging op polisnummer ________________________________________________
O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. ____-____-______ / O nee

Indien de aanvraag een nieuwe
verzekering betreft, is hiervoor al
een offerte uitgebracht? O nee O ja, graag offerte bijvoegen

Let op! De door verzekeringnemer / aanvrager getekende aanvraag dient binnen 7 dagen (de ingangsdatum inbegrepen) in het
bezit te zijn van het Intermediair.
Indien de aanvraag later in het bezit komt van het Intermediair, dan behoudt de maatschappij zich nadrukkelijk het recht voor
de aangevraagde verzekering op een latere datum in te laten gaan.

Gegevens verzekeringnemer (aanvrager)
Naam en voorletter(s) __________________________________________________________ O man O vrouw
Adres ________________________________________________________________________
Postcode ______________________ Woonplaats _______________________________________
Telefoon _________-_____________ Mobiel ___________________________________________
Email _______________________ Geboortedatum ____-____-______
Nationaliteit: O Nederlandse O anders: __________________________________________________
Beroep of bedrijf: ________________________________________________________________________
Betaalrekening: ________________________________________________________________________
Betalingstermijn: O jaar O halfjaar

O kwartaal* O maand*
*alleen in combinatie met automatische incasso

De premie wordt voldaan
aan de: O assurantietussenpersoon

O maatschappij
Betalingswijze door middel
van: O een acceptgiro

O automatische incasso van bovenvermelde rekening

Contractsduur O 5 jaar O 1 jaar (bij 1 jaar is er een premietoeslag van 5% van toepassing)

Is het risico-adres anders dan het
woonadres? O nee O ja*
*Zo ja, graag opgave van:
Adres ________________________________________________________________________
Postcode ______________________ Woonplaats _______________________________________

Gegevens particulier pakket
Gezinssamenstelling O alleenstaande

O gezin zonder kinderen
O gezin met kinderen

Type woning O vrijstaande woning O rijtjeswoning O 2-1 kapwoning O flat/appartement
O recreatiewoning O woonboerderij O anders, nl. __________________________

Bouwjaar van de woning ________________________________________________________________________
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Is er sprake van een nieuw
gebouwde woning? O nee O ja*
* Zo ja, bent u de eerste eigenaar? O nee O ja
Muren O steen O hout O houtskelet O anders, nl. ___________________
Dak O pannen O riet O anders, nl. ___________________
Eerste verdiepingsvloer beton O nee O ja
Onderhoudstoestand woonhuis O goed O matig* O slecht*
Inbraakalarm aanwezig O nee O ja
Bent u in het bezit van een
BORG-beveiliging O nee O ja, graag het certificaat bijvoegen
Bent u in het bezit van een
Veilig Wonen-Keurmerk O nee O ja, graag het certificaat bijvoegen
Woning in gebruik O nee* O ja
Is het pand permanent bewoond O nee* O ja
Is er sprake van kamerverhuur O nee O ja*
In aan-, verbouw of leegstaand O nee O ja*
Hebben de aangrenzende panden
dezelfde bouwaard O ja O anders, nl. _______________________________________________
Hebben de aangrenzende panden
dezelfde bestemming O ja O anders, nl. _______________________________________________

* Toelichting
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Woonhuis in pakket? O ja O nee
Gewenste ingangsdatum ____-____-______
Verzekerd bedrag Herbouwwaarde woonhuis __________________________________________________
Wordt gebruik gemaakt van de
Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen

Maatschappij ________________________________________________________________________
Gewenste dekking O uitgebreid O extra uitgebreid O meest uitgebreid
Inclusief glas O ja* O nee
* Zo ja, soort glas O enkel glas O dubbel glas

Inboedel in pakket? O ja O nee
Gewenste ingangsdatum ____-____-______
Verzekerde bedragen Nieuwwaarde inboedel _____________________

waaronder aan:
lijfsieraden _____________________ antiek ________________________
audiovisuele apparatuur _____________________ schilderijen ___________________
computers _____________________ verzamelingen _________________
speciale zaken _____________________

Bevindt er zich onder de inboedel voor meer dan€ 18.151,- totaal aan:
• gemakkelijk vervoerbaar antiek, kunst en/of waardevolle verzamelingen
•audiovisuele middelen / computerapparatuur
•juwelen, edelmetalen, lijfsieraden, e.d.
•geld en geldwaardige papieren O nee O ja*
* Zo ja, toelichting ________________________________________________________________________

Wordt gebruik gemaakt van de
Inboedelwaardemeter? O nee O ja, graag de inboedelwaardemeter bijvoegen

Maatschappij ________________________________________________________________________
Gewenste dekking O uitgebreid O extra uitgebreid O meest uitgebreid

AVP in pakket? O ja O nee
Gewenste ingangsdatum ____-____-______
Dekking voor gezin? O ja* O nee
*Zo ja, graag opgave van Naam partner__________________________ Geboortedatum partner: ____-____-_____
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Verzekerd bedrag O€    500.000,- O€ 2.000.000,-
O€ 1.000,000,- O€ 2.500.000,-
O€ 1.250.000,-

Maatschappij ________________________________________________________________________

Vrijwillig eigen risico kinderen O ja O nee

Uitbreidingen
Doorlopende reis meeverzekeren? O nee O ja*
*Zo ja, graag opgave van:
Maatschappij ________________________________________________________________________
Gewenste ingangsdatum ____-____-______
Verzekerd gebied O Europa O Wereld
Maximale reisduur O 45 dagen O 90 dagen O 2 maanden

O 4 maanden O 6 maanden O 365 dagen
Aantal kinderen O 1 O 2 O 3 O 4 O 5
Bagage per persoon O€ 0,- O€ 1000,- O€ 2500,- O€ 5000,-

O€ 7500,- O€ 10000,- O anders, nl. _________________________________
Medische kosten O ja O nee
Heeft u een basisverzekering? O ja O nee
Ongevallen O ja O nee
Winter/bijzondere sporten O ja O nee
Onderwatersport O ja O nee
Geld per polis O€ 0,- O€ 50,- O€ 100,- O€ 150,-

O€ 200,- O€ 250,- O€ 500,- O€ 750,-
Annulering O ja O nee
Automobilistenhulp O nee O ja, bouwjaar auto __________________________________________
Vervangend vervoer O ja O nee
Repatrieringsservice O ja O nee O ja, inclusief aanhanger
Nederlands Recreatieobject? O ja O nee
Rechtsbijstand O ja O nee
Zakenreis O ja O nee
Avontuurlijke sporten O ja O nee
Personal Service O ja O nee
Duikuitrusting O€ 0,- O€ 1500,- O€ 2000,- O€ 5000,-
Golfuitrusting O€ 0,- O€ 1500,- O€ 2000,- O€ 5000,-
Fietsen O€ 0,- O€ 1500,- O€ 2000,- O€ 5000,-

Gezinsrechtsbijstand meeverzekeren? O nee O ja*
Zo ja, graag opgave van:
Maatschappij ________________________________________________________________________
Gewenste ingangsdatum ____-____-______
Schadeverhaal O ja O nee
Consument O ja O nee
Inkomen O ja O nee
Fiscaal, Recht en Vermogen O ja O nee

Verkeer O nee O ja*
*Zo ja, gewenste dekking O eigen motorvoertuigen O alle verkeersdeelnemers
Aantal motorvoertuigen ________________________________________________________________________

Pleziervaartuig O nee O ja, cataloguswaarde ________________________________________

Wonen O nee O ja*
*Zo ja, eigen woning? O nee O ja

Net als bij alle andere rechtsbijstandverzekeraars kent deze verzekering een wachttijd. Voor gebeurtenissen die zich tijdens
de wachttijd van drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering hebben voorgedaan bestaat geen aanspraak op
rechtsbijstand.
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De wachttijd geldt echter niet voor:
• contractuele geschillen, indien de overeenkomst na de ingangsdatum van de verzekering is gesloten; 
• het verhalen van schade op een wettelijke aansprakelijke derde;
• en ook niet voor zaken die voortkomen uit deelnemen aan het verkeer en als eigenaar van een vervoermiddel.

De kosten van juridische bijstand zijn erg hoog en u kunt daarom geen aanspraak maken op de rechtsbijstandverzekering als
de verwachte schade of het belang dat u heeft bij de zaak, een waarde vertegenwoordigt van minder dan€ 225,- Dit geldt niet
voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

Algemene vragen
Heeft u of één van uw gezinsleden problemen met de buren of deze in de afgelopen 5 jaar gehad? O nee O ja

Bent u of is één van uw gezinsleden in de afgelopen acht jaar strafrechtelijk veroordeeld of loopt er op
dit moment een strafrechtelijk onderzoek? O nee O ja

Heeft u of één van uw gezinsleden problemen met uw, haar of zijn werkgever of deze in de afgelopen
5 jaar gehad? O nee O ja

Is binnen het bedrijf waar u of één van uw gezinsleden werkt een reorganisatie aangekondigd? O nee O ja

Ontvangt u of één van uw gezinsleden een uitkering op grond van de WAO? O nee O ja

Verwacht u de komende twee jaar wijzigingen in het voor uw omgeving geldende bestemmingsplan? O nee O ja

Heeft u of één van uw gezinsleden problemen met de overheid over een bestemmingsplan, bouw- of
hinderwetvergunning of deze in de afgelopen 5 jaar gehad? O nee O ja

Bent u of is één van uw gezinsleden voor rechtsbijstand verzekerd of in de afgelopen 3 jaar verzekerd
geweest? O nee O ja

Zo ja, bij welke verzekeringmaatschappij en wat is de reden dat de verzekering is beëindigd/opgezegd?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Verwacht u of één van uw gezinsleden binnen afzienbare tijd bij een (juridisch) geschil betrokken te raken? O nee O ja

Zijn u andere feiten en/of omstandigheden bekend, die bij het beoordelen van het risico door ons van
belang kunnen zijn? O nee O ja

Toelichting
Indien één of meer vragen met ja is beantwoord, dan graag hieronder toelichten en zo nodig op
een apart vel.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Gezinsongevallen meeverzekeren? O nee O ja*
*Zo ja, graag opgave van:
Maatschappij ________________________________________________________________________
Gewenste ingangsdatum ____-____-______
Dekking voor gezin? O ja* O nee
*Zo ja, graag opgave van Naam partner__________________________ Geboortedatum partner: ____-____-_____
Aantal kinderen meeverzekeren ________________________________________________________________________

Naam van uw 1e kind ___________________ Geboortedatum 1e kind: ____-____-_____
Naam van uw 2e kind ___________________ Geboortedatum 2e kind: ____-____-_____
Naam van uw 3e kind ___________________ Geboortedatum 3e kind: ____-____-_____
Naam van uw 4e kind ___________________ Geboortedatum 4e kind: ____-____-_____
Naam van uw 5e kind ___________________ Geboortedatum 5e kind: ____-____-_____

Studerende kinderen? O nee O ja, kind _________________________________________________
Zijn alle te verzekeren personen
gezond en zonder gebreken? O nee O ja
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Aanvullende auto inzittenden O nee O ja
Stijging bij blijvende invaliditeit O nee O 225% O 350%
Dubbele kinderdekking O nee O ja
Tandheelkundige hulp bij kinderen O nee O ja
Daguitkering ziekenhuisopname O nee O ja

Verzekerde bedragen Overlijden (A) _____________________________________
Blijvende invaliditeit (B) _____________________________________
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (C) _____________________________________
Geneeskundige kosten (D) _____________________________________

Uitvaartverzekering meeverzekeren? O nee O ja*
*Zo ja, graag opgave van:
Maatschappij ________________________________________________________________________
Gewenste ingangsdatum ____-____-______

Te verzekeren personen O Naam en voorletters ________________________________________ O man O vrouw
Geboortedatum: ____-____-_____ Verzekerd bedrag ______________________
Duur premiebetaling in jaren O 15 O 20 O 25 O 30

O Naam en voorletters ________________________________________ O man O vrouw
Geboortedatum: ____-____-_____ Verzekerd bedrag ______________________
Duur premiebetaling in jaren O 15 O 20 O 25 O 30

O Naam en voorletters ________________________________________ O man O vrouw
Geboortedatum: ____-____-_____ Verzekerd bedrag ______________________
Duur premiebetaling in jaren O 15 O 20 O 25 O 30

O Naam en voorletters ________________________________________ O man O vrouw
Geboortedatum: ____-____-_____ Verzekerd bedrag ______________________
Duur premiebetaling in jaren O 15 O 20 O 25 O 30

Begunstiging zal gelden in onderstaande volgorde, tenzij u daarnaast een andere volgorde van begunstiging
heeft aangegeven.

Naam, voornaam (1e voluit) Geboortedatum
a. verzekeringnemer 1.__________________________ ____-____-______
b. diens weduw(e)(naar) 2.__________________________ ____-____-______
c. diens kinderen 3.__________________________ ____-____-______
d. diens erfgenaam 4.__________________________ ____-____-______

Gezondheidsverklaring

Indien u ergens ja* aangeeft, verzoeken wij u een toelichting te geven.

a) Lijdt of leed een van de verzekerden de afgelopen 3 jaar aan enige kwaal, ziekte of gebrek
(zo ja, welke en sinds wanneer)?

Verzekerde 1 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 2 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 3 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 4 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 5 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 6 O nee O ja*_____________________________________________________

b) Gebruikt een van de verzekerden medicijnen (zo ja, waarvoor, welke en sinds wanneer)?

Verzekerde 1 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 2 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 3 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 4 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 5 O nee O ja*_____________________________________________________
Verzekerde 6 O nee O ja*_____________________________________________________



Aanvraagformulier Particulier pakket 10-2007 Pagina 6 van 7

Elders lopende dekking
Zijn de aangevraagde verzekeringen momenteel elders ondergebracht? O ja* O nee
* Zo ja, graag opgave van:

Soort verzekering _______________________ ________________________ ________________________
Maatschappij _______________________ ________________________ ________________________
Polisnummer _______________________ ________________________ ________________________
Soort dekking _______________________ ________________________ ________________________
Verzekerd bedrag _______________________ ________________________ ________________________
Einddatum _______________________ ________________________ ________________________

Eventuele opzegging van elders lopende verzekeringen wordt verzorgd door:
O uzelf (verzekeringnemer)
O Intermediair

Overige gegevens
Heeft u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, de laatste 5 jaar
schade geleden/toegebracht verband houdende met de aangevraagde
verzekeringen? O ja* O nee
* Zo ja, graag opgave van:

Aantal schades: ________________________________________________________________
Wanneer was de laatste schade: ________________________________________________________________
Totaal bedrag van de (alle) schade(s): ________________________________________________________________

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 politie of justitie in verband met:

• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting,
valsheid in geschrifte 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;
• overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische delicten? O ja* O 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.)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Heeft enige maatschappij u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of bijzondere voorwaarden aan u
gesteld? O ja* O nee
* Zo ja, graag toelichting:

Maatschappij: _____________________________________________________________________________________
Polisnummer: _____________________________________________________________________________________
Toelichting: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Toelichting op het aanvraagformulier

Voorwaarden

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u op basis van artikel 7: 928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten
van de verzekering alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen en waarvan u weet of behoort te begrijpen dat die
van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar (mededelingsplicht). Dit geldt ook voor feiten en
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden
meeverzekerd. In ieder geval dient u te allen tijde de gestelde vragen in dit (elektronisch) aanvraagformulier zo volledig
mogelijk te beantwoorden.
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Niet alleen uw eigen wetenschap is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze
verzekering.

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft
bericht over haar definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico’s al dan niet te verzekeren, moet u
alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in dit aanvraagformulier.

In geval van opzet tot misleiding door verzekeringnemer en/of een derde belanghebbende dan wel indien de verzekeraar bij
kennis van de ware stand van zaken geen verzekering had afgesloten is de verzekeraar onder meer gerechtigd:
- de verzekering binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met de opzet tot misleiding dan wel de ware stand van
zaken met dadelijke ingang op te zeggen en/of
- de uitkering geheel te weigeren, te verminderen en/of reeds gedane uitkeringen op de verzekeringnemer te verhalen.

Indien de verzekeraar als hij de ware stand van zaken had geweten de verzekering onder andere voorwaarden, zoals onder
meer maar niet uitsluitend een (hoger) eigen risico of een uitsluiting dan wel een andere premie had afgesloten is hij
gerechtigd:
- de verzekering aan te passen per ingangsdatum van de verzekeringovereenkomst
- de uitkering te verrichten conform deze andere voorwaarden zoals een (hoger) eigen risico, het uitsluiten van een risico, dan
wel de uitkering conform de bepaling in de polis(voorwaarden), naar evenredigheid te verminderen.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap, een vennootschap
onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de extra vragen ook voor:

- de leden van de maatschap;
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en–zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn)–hun statutair

directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s)met een belang van 33,3% of meer.

Privacy-bepaling
De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens
worden opgenomen in de door de maatschappij en/of gevolmachtigde gevoerde persoonsregistratie. Bovendien worden uw
gegevens verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten,
ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op deze registratie is onder meer de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens financiële instellingen” van toepassing. 
Bovendien kunnen wij, in verband met een verantwoord acceptatiebeleid uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te
Zeist. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraudetegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt
u ook het van toepassing zijnde privacyregelement.

Kosten
De poliskosten bedragen€ 3,75. De prolongatiekosten bedragen€ 0,97 per incassotermijn. De assurantiebelasting bedraagt 
7% van de verzekeringspremie.

Incasso
Indien er gekozen wordt voor automatische incasso, dan verleent de verzekeringnemer machtiging de verschuldigde premie
en kosten van zijn/haar rekening te laten afschrijven.

Klachten
Klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:

- de directie van Voogd & Voogd Verzekeringen, Postbus 14, 3240 AA Middelharnis, telefoon 0187-488555.
- De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon

0900-3552248. Meer informatie kunt u vinden op de website www.kifid.nl. Het klachteninstituut werkt met een
‘consumentenbegrip’. Afhankelijk van de omvang van de (bedrijfs)activiteiten kan het zijn dat de klacht niet
ontvankelijk is.

Toepasselijk recht
Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Plaats: __________________ Datum: __________________

Handtekening: __________________


