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Aanvraag  
Delta Lloyd Prominent Woonverzekeringen

          woonhuis     inboedel 
          kostbaarheden   	 aansprakelijkheid	particulieren	(AVP) 

Tussenpersoon

Naam

Nummer

Extern	indicatief
 

Aanvrager

Naam	en	voorletters

Adres

Postcode	en	plaatsnaam

Geboortedatum             man  vrouw

Telefoon	 	 	 	 	 	 	 Privé:	      
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zakelijk:

Rekeningnummer	(IBAN)
 

Ingangsdatum 

(DD-MM-JJJJ)	       	 woonhuis:	 	 	 	 	 	   	  inboedel:    

         	 kostbaarheden:	 	 	 	   	  AVP:

 
Contractduur		 	 	 	 	 	 	  1	jaar	(standaard)

Betalingswijze       	 Jaar	 	 halfjaar	  kwartaal  maand

Wenst u premiebetaling via    	 Ja*  Nee  *	 	Bij	premiebetaling	per	maand,	kwartaal	en	half	jaar	is	
automatische	incasso?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	betaling	via	automatische	incasso	de	enige	mogelijkheid.
 

Algemene gegevens woonhuis     

          	Het	gaat	hier	om	gegevens	van	het	pand	dat	u	als	woonhuis	(of	‘tweede’	huis)	wilt	verzekeren,	en/
of	waarin	zich	de	te	verzekeren	inboedel	en/of	kostbaarheden	bevinden.	U	hoeft	deze	gegevens	
niet te verstrekken als alleen een AVP wordt aangevraagd. 

Het pand is een       vrijstaande woning  twee-onder-een kap woning 
         	 flatwoning	/	appartement	 	 recreatiewoning
           woonboerderij   	 monumentaal	of	grachtenpand
          tussenwoning    hoekwoning

         	 anders:

Bestemming        eigen bewoning
         	 verhuur	aan	alleenstaande	of	gezin/samenwonenden	 	
         	 	eigen	bewoning	en	verhuur	aan	één	huurder 

(alleenstaande	of	gezin/samenwonenden)	
         	 eigen	bewoning	en	kantoor/praktijk

         	 anders:

Bouwaard muren       steen/pannen/hard  steen/hout 
          hout     overig
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Algemene gegevens woonhuis (vervolg)

Bouwaard daken       hard     kunstriet            
         	 riet	‘geschroefd’	*   overig   
         	 riet	‘traditoneel’	* 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 *		 	Riet	traditioneel	=	open	constructie	waarbij	het	riet	op	rietlatten	is	gebonden
	 	 	 	 	 	 	 	 	 *			 Riet	geschroefd	=	gesloten	constructie	waarbij	het	riet	is	geschroefd	op	een	gesloten	ondergrond

Is	het	pand	tegen	inbraak	beveiligd	 	 	 Ja	 	  Nee

Zo ja, aan welke klasse voldoet de   	 Ja,	klasse:	 	 borg	1	(Bs)	 	 	 	 	 VKRI	klasse	1	  
beveiliging          	 borg	2	(Bs	+	Es)		 	 	 VKRI	klasse	2
Wilt	u	een	kopie	van	het	certificaat	meesturen?	    	 borg	3	(Bs	+	En)	 	 	 VKRI	klasse	3	 	 	 	
            	 borg	4	(Bs	+	Ez)		 	 	 VKRI	klasse	4
          
         	 Nee,	graag	(andere)	wijze	van	beveiliging	omschrijven 

     

Is	een	kluis	aanwezig	 	 	 	 	 	 Ja,	opgave	van	merk,	type	en	waardeberging   
 

 
          Nee 

Zo	ja,	de	is	kluis:	 	 	 	 	 	 	 verankerd	 	 	 	 	 	 	 	  
          ingemetseld 
         	 vrijstaand,	zo	ja,	gewicht:	 	 	    kg	 Wilt	u	een	certificaat	meesturen 
  
                         
Vragen voor woonhuisverzekering

Adres woonhuis  
(straat,	huisnummer,	postcode	en	plaats)	 	 hetzelfde	als	ingevuld	bij	‘Aanvrager’
         	 ander	adres:

Waarde woonhuis  	 	 	 	  €		 	 	 	 	 	  	 herbouwwaarde	incl.	fundering	en	bijgebouwen
(grondslag	voor	de	premie)

Gewenste	waardegarantie	met		 	    A 	 taxatierapport					  
bijbehorende vaststelling van de waarde  waardebepaling via/door Delta Lloyd                         
 
	 	 	 	 	 	 	 	    B  herbouwwaardemeter
              berekening tussenpersoon
                 	 stichtingskosten	inclusief	meerwerk	(bij	nieuwbouw)

	 	 	 	 	 	 	 	    C  herbouwwaardemeter
          berekening tussenpersoon
         	 stichtingskosten	inclusief	meerwerk	(bij	nieuwbouw)
          opgave aanvrager zonder onderbouwing
 
Is	sprake	van	permanente	bewoning			 	 Ja	 	  Nee

Wilt	u	‘10%	Extra	vergoeding’	meeverzekeren	 	 Ja	 	  Nee  
 
Gewenst	eigen	risico																 	 	 			  €	1.000,-	(standaard)	  €	0,-	(toeslag)
                                                            €			500,-	(toeslag)	 	  €	2.500,-	(korting)	
                                                           €	5.000,-	(korting)	 	  €	10.000,-	(korting)	
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Vragen voor inboedelverzekering

Adres woonhuis  
(straat,	huisnummer,	postcode	en	plaats)	 	 hetzelfde	als	ingevuld	bij	‘Aanvrager’
         	 ander	adres:

Bent	u	eigenaar	of	huurder	van	dit	pand	  eigenaar  huurder

Waarde huisraad/inboedel  	 	  €

Waarde	sieraden	 	 	 	 	 	  €

Waarde	audiovisuele-	en	computerapparatuur	  €

Waarde	instrumenten	 	 	 	  €

Waarde	bijzondere	verzamelingen		  	  €

Waarde	kunst	en	antiek	 	 	 	  €

Gewenste	waardegarantie	met		 	    A 	 taxatierapport
bijbehorende vaststelling van de waarde   waardebepalingvia/door Delta Lloyd               
                                    
	 	 	 	 	 	 	 	    B 	 inventarisatielijst
                     berekening tussenpersoon 
 
	 	 	 	 	 	 	 	    C 	 inventarisatielijst
          berekening tussenpersoon
          opgave aanvrager zonder onderbouwing
 
Gewenst	eigen	risico																	 	 	 		 	 €		1.000,-	(standaard	)	 	 €	0,-	(toeslag)
                                                        	 €		500,-	(toeslag)	 	 	 €	2.500,-	(korting)
                                                          	 €		5.000,-	(korting)		 	 €	10.000,-	(korting)

Vragen voor kostbaarhedenverzekering

Houdt	u	er	rekening	mee	dat	 	 	 	 –	 	‘Kostbaarheden’	alleen	in	combinatie	met	‘Inboedel’verzekerd	kan	worden
	 	 	 	 	 	 	 	 	 –	 	de	te	verzekeren	voorwerpen	ieder	afzonderlijk	in	een	taxatierapport	beschreven	moeten	

zijn	of	er	een	aankoopnota	met	duidelijke	omschrijving	van	het(de)	te	verzekeren	object(en)	
beschikbaar	moet	zijn.	Wilt	u	hiervan	een	kopie(en)	meesturen.

Te verzekeren bedragen In	de	categorie	Kunst	&	Antiek	 €
In	de	categorie	Lijfsieraden	 €
In	de	categorie	Instrumenten	 €
In	de	categorie	Instrumenten €
In	de	categorie	Computerapparatuur €
In	de	categorie	Laptop €
	In	de	categorie	Overige	Kostbaarheden €

Vragen voor AVP

Aansprakelijkheid	particulieren		 	 	
Verzekerd bedrag      	 €	5.000.000,-	(standaard)	 	 €	2.500.000,-	
         
Voor welke hoedanigheid wilt u de verzekering  alleenstaande    gezin / samenwonend     
      
Wilt	u	het	jagersrisico	meeverzekeren	  ja   nee
Zo	ja,	graag	opgave	van	naam,	voorletter(s)	
en  geboortedatum van de te verzekeren	  
jager(s)
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Belangrijke informatie

Wettelijke mededelingsplicht
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 een 
derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beant-
woording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap 
bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden 
bij deze verzekering. Als de verzekering mede ten behoeve 
van een maatschap, een vennootschap onder firma, of een 
rechtspersoon wordt aangevraagd, dan gelden de vragen  
die zijn gesteld onder ‘Bijzonderheden’ en onder ‘Algemene 
slotvragen’ ook voor: 
–  de leden van de maatschap
–  de (commanditaire) vennoten van de vennoot schap 

onder firma (VOF)
–  de statutair directeur(en)/ be stuur  ders van de rechts- 

persoon
–  de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of  

meer en -indien deze zelf een rechts persoon is/zijn
–  hun statutair directeur(en)/ bestuurders en aandeel-

houder(s) met een belang van 33% of meer. 
Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij 
bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk 
beant woor den. Indien u niet of niet volledig aan uw  
mede de lings plicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden  
dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt,  
of dat de verzekering wordt opgezegd. 

Als u ons opzettelijk onjuiste informatie geeft kunnen wij 
daarnaast aangifte doen bij de politie en/of uw gegevens 
opnemen in de 
interne en externe waarschuwingssystemen die door 
verzekeraars worden gebruikt.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoons-
gegevens gevraagd. Deze worden door Delta Lloyd verwerkt 
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeen-
komsten, voor het uitvoeren van marketing-activiteiten, ter 
voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële 
 
instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een 
verantwoord acceptatiebeleid kan Delta Lloyd 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 www.stichtingcis.nl.
 
Nederlands recht 
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepas s i n g.

Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden
Van belang om te weten is of u of een andere belang- 
heb ben de bij deze verzekering als verdachte, of ter  
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aan raking  
is geweest met politie of justitie in verband met:
–   enig misdrijf - of poging daartoe - als diefstal,  

 verduis tering bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte,  
 vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing en 
 afdreiging;
–  enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht  

tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;
 

–  overtreding van de Wet wapens en munitie, de opium wet, 
de Wet economische delicten.

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 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 voor waar den de schikking  
tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrou-
welijk aan de directie zenden.)

Algemene slotvragen (zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht)

Eerdere verzekering         Ja   Nee
Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten  
aanzien van een verzekering als thans aangevraagd ooit  
geconfronteerd met een weigering, een opzegging of  
acceptatie onder beper kende voorwaarden.  
Zo ja, graag toelichten.

Heeft u ten aanzien van een verzekering als thans    Ja   Nee
aange vraagd, eerder schade geleden. Zo ja, hoe vaak 
en tot welke bedrag.

 

Strafrechtelijk verleden        Ja   Nee
Bent u of is één van de andere belanghebbenden in de  
laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest. U hoeft 
deze vraag alleen met Ja te beantwoorden als sprake is van 
een van de omstandigheden die in de toelichting op deze 
vraag zijn aangegeven.



opslaanwis printBLAD Aanvraag
5/5 Delta Lloyd Prominent Woonverzekeringen

Ondertekening  

Machtiging	 	 	 	 	 	 	 	 	     	 		Door	dit	hokje	aan	te	kruisen	geeft	u	aan	dat	uw 
	handtekening	tevens	betrekking	heeft	op	een	machtiging 
voor	automatische	incasso	van	de	premie.	In	dat	geval	ook	uw	
rekeningnummer	(IBAN)	opgeven.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rekeningnummer	(IBAN):

Plaats           Handtekening aanvrager

Datum

Slotverklaring

Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven 
antwoorden	juist	en	volledig	zijn.	Ondergetekende	ver- 
 klaart voorts een verzekering zoals hierboven aangegeven

te	willen	aangaan	met	Delta	Lloyd	Schadeverzekering	NV	 
en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene 
voorwaarden	op	de	aangevraagde	verzekering.

Belangrijke informatie (Vervolg)

Verzekeringsmaatschappij/Risicodrager
De	verzekering	is	afgesloten	voor	rekening	en	risico	 
van	Delta	Lloyd	Schadeverzekering	NV,	gevestigd	te	 
Amsterdam	aan	de	Spaklerweg	4,	Postbus	1000,	1000	BA	
Amsterdam	(Handelsregister	KvK	Amsterdam	33052073).	
Delta	Lloyd	Schadeverzekering	NV	staat	als	aanbieder	
van	(schade)verzekeringen	geregistreerd	bij	de	Autoriteit	
Financiële	Markten	(AFM)	en	heeft	een	vergunning	van	 
De	Nederlandsche	Bank	NV	(DNB)	om	het	schade	verze	ke- 
	rings	bedrijf	uit	te	oefenen.	

Klachten
Als	u	een	klacht	hebt	over	de	manier	waarop	wij	het	
verzekeringscontract	uitvoeren,	dan	kunt	u	contact	

opnemen	met	de	betrokken	afdeling.	Komt	u	er	samen	niet	
uit,	leg	dan	uw	klacht	voor	aan	de	directie	van	Delta	Lloyd	
Schadeverzekering	NV	in	Amsterdam.	Als	u	een	particulier	
bent en niet handelt in de uitoefening van een beroep 
of	bedrijf	kunt	u	uw	klacht	ook	voorleggen	aan	Stichting	
Klachteninstituut	FinanciÎle	Dienstverlening	(KifiD).	 
Dit	is	een	onafhankelijk	klachtenloket.	De	volledige	 
klachten-	en	geschillenprocedure	van	KiFiD	staat	op	de	
website	www.kifid.nl.	Op	deze	website	kunt	u	lezen	wie	 
een	klacht	kan	indienen,	binnen	welke	termijn	een	
klacht	moet	zijn	ingediend	en	welke	kosten	daaraan	zijn	
verbonden.	Bent	u	niet	tevreden	over	de	geboden	oplos-
sing,	dan	kunt	u	uw	klacht	voorleggen	aan	een	bevoegde	
Nederlandse	rechter.
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