
1. Verzekeringnemer (aanvrager)

Naam

Voorletters ■■ M  ■■ V

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

(Post)banknummer

Toelichting

Waar in dit aanvraagformulier u is vermeld, dient daaronder te worden verstaan:

1. de verzekeringnemer (aanvrager);

2. iedere andere verzekerde.

2. Gewenste verzekering

a. ■■ Nieuwe verzekering

■■ Wijziging op polisnr.

b. ■■ Woonhuis ■■ Glas 

■■ Inboedel ■■ Kostbaarheden*

■■ Aansprakelijkheid ■■ Gezinsongevallen

■■ Rechtsbijstand ■■ Doorlopende reis

* alleen in combinatie met Inboedel

c. Voor welke termijn ■■ 1 jaar ■■ 5 jaar

(met stilzwijgende verlenging telkens voor dezelfde termijn)

d. Premiebetaling per ■■ jaar ■■ halfjaar ■■ kwartaal ■■ maand*

* Automatische incasso verplicht

■■ Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtig ik de maatschappij dan

wel de verzekeringsadviseur de premie automatisch  van mijn (Post)bank-

rekening af te schrijven.

3. Woonhuis 

a De verzekering dient in te gaan op

Bescherming onderverzekering kan alleen verkregen worden indien de

Herbouwwaardemeter ingevuld is. Vraag uw verzekeringsadviseur om

informatie.

b. Soort woonhuis ■■ Flat/appartement/beneden woning

■■ Eengezinswoning

■■ Twee-onder-één-kap

■■ Overige, nl. 

c. Gewenste dekking ■■ Optimaal ■■ Plus

d. Is de Herbouwwaardemeter gebruikt?

■■ Ja, uitkomst volgens Herbouwwaardemeter

■■ Nee, gewenste verzekerde som

e. Inclusief fundamenten ■■ Ja ■■ Nee

Indien de Herbouwwaardemeter is ingevuld zijn fundamenten gratis

meeverzekerd.

4. Glas

a De verzekering dient in te gaan op

b. Aantal kamers

Als kamers worden beschouwd: woon-, eet-, slaap-, studeer en hobbykamers

e.d. Een moderne suite (doorzonkamer) telt als één kamer; een serre telt ook

als kamer. Niet als kamers worden beschouwd keuken, gang, vestibule,

badkamer of douchecel, schuur, garage, kelder of andere bergruimten.

5. Inboedel

a. De verzekering dient in te gaan op

b. Bescherming onderverzekering kan alleen verkregen worden indien de

Inboedelwaardemeter of de Inboedelinventarisatielijst is ingevuld. Vraag uw

verzekeringsadviseur om informatie.

MET bescherming onderverzekering.

Verzekerd bedrag vastgesteld:

■■ volgens inboedelwaardemeter 

■■ volgens inventarisatielijst 

ZONDER bescherming onderverzekering

Gewenst verzekerd bedrag 

Tegen diefstal zijn tot de daarbij genoemde maximum bedragen verzekerd:

- lijfsieraden € 5.000,-

- audio visuele apparatuur € 7.500,-

- computerapparatuur € 7.500,-

- verzamelingen € 12.500,-

- antiek € 12.500,-

- schilderijen € 25.000,-

c. Wenst u voor het diefstalrisico van vermelde goederen een hoger bedrag te 

verzekeren dan hiervoor aangegeven (tegen meerpremie)?

Te verzekeren voorwerpen Te verzekeren bedrag

Ja, voor lijfsieraden 

Ja, voor audio visueel

Ja, voor computers

Ja, voor verzamelingen

Ja, voor antiek

Ja, voor schilderijen

Wat is de totale waarde van de 

inbraakattractieve goederen?

d. Gewenste dekking ■■ Optimaal ■■ Plus

e. Inbraakbeveiliging

Is de woning tegen inbraak beveiligd? ■■ Ja ■■ Nee

Zo ja, d.m.v. bouwkundige beveiliging? ■■ Ja ■■ Nee

Zo ja, d.m.v. elektronische beveiliging) ■■ Ja ■■ Nee

Is voor deze beveiligingsmaatregelen een BORG- 

certificaat of Veilig Wonen keurmerk afgegeven? ■■ Ja ■■ Nee

Zo ja, certificaat of keurmerk meesturen. Na ontvangst hiervan wordt een

korting op de premie verleend.

6. Risicofactoren Woonhuis/Glas/Inboedel

a. Risico-adres

(indien afwijkend van bovenstaand adres)

Postcode

Woonplaats

b. Bouwaard risico-adres

Muren ■■ Steen ■■ Hout ■■ Houtskelet

Dak ■■ Pannen ■■ Mastiek ■■ Singels

■■ Riet ■■ Anders,nl.

c. Bestemming ■■ eigen bewoning ■■ recreatie

■■ verhuur ■■ overig, nl.

d. Bouwjaar

e. Staat van onderhoud ■■ Goed ■■ Matig* ■■ Slecht*

* Gaarne toelichting

f. Welke zijn de belendingen?

■■ Woonhuizen van steen met harde dakbedekking

■■ Anders, nl.

g. Is het woonhuis bewoond? ■■ Ja ■■ Nee

h. Wordt in het woonhuis een beroep of bedrijf uitgeoefend? ■■ Ja ■■ Nee

Zo ja, welk?

i. Vindt kamerverhuur plaats? ■■ Ja ■■ Nee

j. Is sprake van een monument? ■■ Ja ■■ Nee

€

€

€

€

€

€

€

20

20

20

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Allianz Nederland Schadeverzekering



7. Kostbaarheden (alleen in combinatie met inboedelverzekering)

a. De verzekering dient in te gaan op

b. Te verzekeren voorwerpen Te verzekeren bedrag

Lijfsieraden

Audiovisuele apparatuur

Muziekinstrumenten

Schilderijen

Antiek

Recente (niet ouder dan 1 jaar) taxatierapporten en/of aankoopnota’s bijvoegen.

Eventueel kunnen extra beveiligingseisen worden gesteld.

8. Aansprakelijkheid

a. De verzekering dient in te gaan op

b. De verzekering wordt aangevraagd voor:

■■ een alleenwonend persoon

■■ een gezin (hieronder wordt ook verstaan ongehuwd met kinderen)

■■ samenwonenden 

c. Welk maximum bedrag per gebeurtenis wilt u verzekeren?

■■ € 1.250.000,- ■■ € 1.000.000,- ■■ € 500.000,-

Vrijwillig eigen risico per gebeurtenis ■■ Nee ■■ Ja

■■ € 90,- (algemeen) ■■ € 155,- (kinderen)

d. Wilt u tevens uw aansprakelijkheid als

1. eigenaar/gebruiker van vuurwapens tijdens de jacht? ■■ Nee ■■ Ja

Zo ja, sinds wanneer jaagt u?

2. exploitant van woonhuizen of woonflats? ■■ Nee ■■ Ja

Zo ja, waar zijn ze gelegen?

Adressen

Wat is de totale herbouwwaarde

9. Gezinsongevallen

a. De verzekering dient in te gaan op

b. De verzekering wordt aangevraagd voor:

■■ man, naam geb.datum

■■ vrouw, naam geb.datum

■■ incl. inwonende kinderen t/m 21 jaar

naam geb.datum

naam geb.datum

naam geb.datum

naam geb.datum

c. Welke combinatie is gewenst? ■■ I ■■ II ■■ III

Combinatie 1 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D

Man € 2.500,- € 10.000,- — —

Vrouw € 2.500,- € 10.000,- € 12,50 p/dag —

Kind(eren) € 2.500,- € 10.000,- — € 1.250 p/geval

Combinatie 2 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D

Man € 5.000,- € 20.000,- — —

Vrouw € 5.000,- € 20.000,- € 15,- p/dag —

Kind(eren) € 2.500,- € 20.000,- — € 1.250 p/geval

Combinatie 3 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D

Man € 7.500,- € 30.000,- — —

Vrouw € 7.500,- € 30.000,- € 17,50 p/dag —

Kind(eren) € 2.500,- € 30.000,- — € 1.250 p/geval

d. Zijn al te verzekeren personen gezond en zonder lichamelijke 

afwijkingen? ■■ Ja      ■■ Nee

Zo nee, wie niet

Welke ziekte en/of afwijkingen heeft die persoon?

10. Rechtsbijstand

a. De verzekering dient in te gaan op

b. De verzekering wordt aangevraagd voor:

■■ gezin (hieronder wordt ook verstaan ongehuwd met kinderen)

■■ alleenwonend

■■ samenwonend

c. Welke vorm van rechtsbijstand wenst u te verzekeren?

Uitgebreide dekking (inclusief bezit privé motorrijtuigen en eigen woning)

■■ exclusief bezit privé motorrijtuigen

d. Wilt u het Pluspakket meeverzekeren? ■■ Ja      ■■ Nee

e. Bent u eigenaar van een vakantiewoning in Nederland? ■■ Ja      ■■ Nee

f. Wenst u ander u toebehorend onroerend goed dan de door 

uzelf gebruikte (vakantie) woning, wooneenheden (kamers) 

of bedrijfseenheden mee te verzekeren? ■■ Ja      ■■ Nee

Zo ja, dan dient hiervoor een apart aanvraagformulier te worden ingevuld.

11. Doorlopende reis

a. De verzekering dient in te gaan op

b. De verzekering wordt aangevraagd voor:

■■ een alleenstaande

- kinderen tot 5 jaar ■■ Nee ■■ Ja

- kinderen vanaf 5 jaar ■■ Nee ■■ Ja

■■ een gezin zonder kinderen

■■ een gezin met kinderen

- kinderen tot 5 jaar ■■ Nee ■■ Ja

- kinderen vanaf 5 jaar ■■ Nee ■■ Ja

Indien gezinsdekking wordt gewenst, gaarne opgave van de naam en

geboortedatum van de echtgeno(o)t(e)/levenspartner

Naam en voorletters

Geboortedatum ■■ M      ■■ V

Indien gewenst wordt kinderen mee te verzekeren, gaarne opgave van naam en

geboortedatum van de kinderen

Naam Geb.datum

Naam Geb.datum

Naam Geb.datum

Naam Geb.datum

c. Gewenste dekkingsrubrieken (Rubriekindeling zie achterpagina)

■■ Uitgebreide dekking (rubriek A, B en C)

■■ Exclusief rubriek B

■■ Exclusief rubriek C

■■ Basisdekking (rubriek A)

d. Gewenste uitbreidingen

Annulering Rubriek D ■■ Nee ■■ Ja

AutomobilistenHulpVerzekering Rubriek E ■■ Nee ■■ Ja

Zo ja, kenteken:

Bouwjaar:

- incl. aanhangwagen ■■ Nee ■■ Ja

Geld en cheques Rubriek F ■■ Nee ■■ Ja

90 dagen reisduur ■■ Nee ■■ Ja

Wenst u de wintersportdekking te laten vervallen? ■■ Nee ■■ Ja

20

20

20

20

€

€

€

€

€

20



12. Schaden

a. Hebt u of een van de medeverzekerden t.a.v. de door u aangevraagde

verzekering(en) al eens schade geclaimd? ■■ Nee ■■ Ja

b. Zo ja, wilt u dan data, aard en grootte van de desbetreffende schade

vermelden? 

13. Vroegere verzekeringen

a. Lopen er elders voor de aangevraagde dekkingen nog verzekeringen? 

Maatschappij Verz.bedrag Afloopdatum

Polisnummer Dekking

■■ Woonhuis

■■ Glas

■■ Inboedel

■■ Kostbaarheden

■■ Aansprakelijkheid

■■ Gezinsongevallen

■■ Rechtsbijstand

■■ Doorlopende reis

Opzegkaart ■■ bijgesloten ■■ reeds verzonden

b. Heeft een maatschappij u ooit met betrekking tot de aangevraagde

verzekeringen :

- een verzekering geweigerd? ■■ Nee ■■ Ja

- een verzekering opgezegd ? ■■ Nee ■■ Ja

- bijzondere voorwaarden gesteld? ■■ Nee ■■ Ja

Zo ja, welke maatschappij, waarom en welke?

14. Andere verzekeringen

Hebt u nog andere verzekeringen bij Allianz Nederland Schadeverzekering?

■■ Ja, polisnummer(s)

■■ Nee

15. Slotvraag

a. Hebt u nog iets mee te delen, dat de maatschappij voor het beoordelen van

deze aanvraag behoort te weten?

■■ Nee ■■ Ja, en wel

b. Bent u in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie omdat u

werd verdacht van het plegen van een misdrijf? ■■ Nee ■■ Ja

Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtszaak is

gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al

zijn uitgevoerd.

(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden)

N.B. Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de eigen wetenschap van

de verzekeringnemer (aanvrager) bepalend, maar ook die van de andere

verzekerden, gelet op de onder vraag 1 vermelde toelichting.

16. Verzekeringsvoorwaarden

De verzekeringnemer verklaart akkoord te zijn met de op de verzekering van

toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden liggen ter inzage

bij de kantoren van Allianz Nederland Schadeverzekering en worden op verzoek

voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven

van de polis.

17. Bedenktijd

Op deze verzekering is een bedenktijd van toepassing. 

Dit betekent dat verzekeringnemer (aanvrager), na ontvangst van het polisblad en

de verzekeringsvoorwaarden, de verzekering ongedaan kan maken. Hierbij geldt

het volgende:

1. de bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 dagen;

2. de bedenktijd gaat in op het moment dat verzekeringnemer (aanvrager) het

polisblad en de verzekeringsvoorwaarden heeft ontvangen;

3. de bedenktijd is van toepassing indien deze verzekering een verzekerings-

termijn heeft van ten minste één jaar;

4. wanneer verzekeringnemer (aanvrager) gebruik maakt van het recht de

verzekering met terugwerkende kracht te ontbinden wordt gehandeld alsof

deze nooit heeft bestaan;

5. gaat, met instemming van verzekeringnemer (aanvrager), de (voorlopige)

dekking in voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, dan is de bedenktijd niet

van toepassing.

18. Regeling informatieverstrekking

a. Nederlands recht

Geschillen over deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan het

Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De rechter in

Rotterdam of Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen uitspraak te

doen.

b. Onafhankelijke klachtenbehandeling

Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan

de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, postbus 93560, 

2509 AN Den Haag.

Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken

verschillende Ombudsmannen en de Raad van Toezicht. De Ombudsmannen

proberen eerst door bemiddeling de klacht op te lossen. De Raad van Toezicht

toetst of de verzekeraar de goede naam van de bedrijfstak al dan niet heeft

geschaad.

Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden

binnen de bedrijfstak of de behandeling door het klachteninstituut niet

bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.

c. Naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V., Coolsingel 139, Postbus 64, 

3000 AB Rotterdam.

Handelsnaam: Allianz Nederland Schadeverzekering.

Deze informatie wordt verstrekt overeenkomstig de Regeling

informatieverstrekking aan verzekeringnemer 1994 op grond van de Wet toezicht

verzekeringsbedrijf.

19. Privacybescherming

Bij de aanvraag van een verzekering en eventueel nadien worden persoons-

gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan

en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de relaties die

daaruit voortvloeien. Dit is nodig ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de

fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op dit alles is de gedragscode 'Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf'

van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen

bij de gegevensverwerking weergegeven.



Rubriek A Basisdekking Verzekerde bedragen per persoon (tenzij anders vermeld)

Buitengewone kosten kostprijs

Telefoon-, telegram-, telefax- en telexkosten

Bagage maximaal

Waarvan ten hoogste voor:

- foto-, film- en videoapparatuur

- sieraden en horloges

- opvouwbare en opblaasbare boten, zeilplanken en rijwielen (inclusief aan- en toebehoren) per object

- auto- en motorrijwielgereedschappen, sneeuwkettingen, autogeluidsapparatuur, reserve-

onderdelen, per polis

- ski-imperialen, per polis

- kunstgebitten

- noodzakelijke aanschaf vervangende kleding en toiletartikelen

- reisdocumenten, waaronder paspoorten, rij- en kentekenbewijzen e.d.

- schade aan logiesverblijven

Extra kosten vervangend vervoer

a. huur vervangend motorrijtuig per dag

b. extra reiskosten op basis van vervoer per trein (2e klasse) of per bus

c. extra verblijfskosten per persoon per dag, gedurende maximaal 5 dagen

Voor a en b tezamen geldt een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis

Rubriek B Ongevallen

bij overlijden

kinderen jonger dan 16 jaar

personen van 70 jaar en ouder

door ongeval tijdens (mee)rijden op motorrijwiel

bij algehele blijvende invaliditeit

kinderen jonger dan 16 jaar

personen van 70 jaar en ouder

Rubriek C Kosten van geneeskundige behandeling

- buiten Nederland

- in Nederland

Kosten van tandheelkundige behandeling

Rubriek D Annulering

- per reis, per verzekerde met een maximum van € 5.000,-  polis per reis

Rubriek F Geld en cheques

- per reis, voor alle verzekerden tezamen met een maximum van  € 1.500,- per polis per jaar

Werelddekking Alleenstaande Gezin zonder Gezin met

Tarieven kinderen1 kinderen2

1 Uitgebreide dekking (Rubriek A, B en C)

2 Exclusief Rubriek B

3 Exclusief Rubriek C

4 Basisdekking Rubriek A

5 Annulering Rubriek D

6 AutomobilistenHulpVerzekering Rubriek E  - excl. aanhanger

- inclusief aanhanger

7 Geld en cheques Rubriek F

Eigen risico bagage, geld en cheques: per gebeurtenis, 1 Gezin met kinderen tot 5 jaar per polis.

Alleenstaande met kinderen tot 5 jaar

2 Alleenstaande met kinderen

Hulpverlening Dekkingsuitbreiding 

Voor Hulpverlening bij ernstige ziekte of letsel na een 90 dagen reisduur 15% toeslag

ongeval, kunt u 24 uur per dag contact opnemen met TravelCare. 

Telefoon: + + 31 - 70 314 75 75 

Telefax: + + 31 - 70 314 70 40

Wanneer u contact opneemt, houd dan uw hulppas bij de hand. Exclusief wintersportdekking: 10% korting

€ 45,-

€ 34,-€ 34,-€ 34,-

€ 22,-€ 22,-€ 22,-

€ 15,-€ 15,-€ 15,-

€ 68,-€ 56,50€ 34,-

€ 90,75€ 65,75€ 38,50

€ 108,75€ 79,25€ 45,25

€ 113,25€ 81,50€ 49,75

€ 131,50€ 95,25€ 56,50

€ 750,-

€ 1.250,-

€ 250,-

€ 1.250,-

kostprijs

€ 2.500,-

€ 62.500,-

€ 50.000,-

€ 5.000,-

€ 3.750,-

€ 3.750,-

€ 25.000,-

€ 75,-

kostprijs

€ 75,-

€ 375,-

kostprijs

€ 250,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 375,-

€ 1.000,-

€ 2.500,-

€ 125,-

Rubriekindeling Doorlopende reis voor particulieren



De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Informatiecentrum

van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon

(070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

Wie geen prijs stelt op toezending van meer informatie over onze producten kan

dit hier aankruisen. ■■

20.Verzwijging en fraudepreventie

De verzekeringnemer (aanvrager) is zelf verantwoordelijk voor de juiste

beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier, ook al vult een ander het

formulier in. Allianz Nederland moet immers aan de hand van de gegeven

antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken.

Met de ondertekening van dit formulier wordt verklaard dat de vragen naar beste

weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord.

Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat één of meer vragen

onjuist of onvolledig zijn ingevuld, kan Allianz Nederland de verzekerings-

overeenkomst ongeldig verklaren, al dan niet met premierestitutie. Dit recht is

vastgelegd in artikel 251 Wetboek van Koophandel. Dit betekent dat Allianz

Nederland bij een schadeclaim een vergoeding kan weigeren en de overeenkomst

met terugwerkende kracht kan ontbinden. 

Wanneer gebleken is dat te kwader trouw is gehandeld, worden de betaalde

premies niet terugbetaald.

Plaats

Datum

Handtekening van de 

verzekeringnemer (aanvrager)

21. Premie

Premie

Totaal

Verzekeringsadviseur 

Tussenpersoonnummer

€

€

€

€

€

€

€




