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Relatienummer  : 

Naam en voorletter(s) : 

Geboortedatum  : Geslacht :  Man  Vrouw 

Adres  : 

Postcode :  Woonplaats 

Nationaliteit  : 

Burgerlijke staat : 

BSN : 

IBAN : 

E-mailadres : 

Telefoonnummer(s) :  Thuis: Zakelijk:  

:  Mobiel: Mobiel partner:  

Beroep    : Werkgever :  

Eigen Woning  :  Ja  Nee 

Postadres 

(indien afwijkend) : 

Postcode, plaats : 

Naam  : 

Voorletters : Geslacht :  Man Vrouw 

Geboortedatum  : 

BSN : 

E-mailadres : 

Naam kind 1 : 

Voorletters : Geslacht :  Man Vrouw 

BSN : 

Geboortedatum  : 

ALGEMENE GEGEVENS 

GEGEVENS KINDEREN 

GEGEVENS PARTNER
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Naam kind 2 : 

Voorletters : Geslacht :  Man Vrouw 

BSN : 

Geboortedatum  : 

Mijn Polismap :  Ja    Nee, Graag ontvangen  Nee 

Polis Digitaal :  Ja, ik ontvang  graag de polis via e-mail in de toekomst Nee 

Nieuwsbrief ontvangen :   Ja Nee 

Tussenpersoon  : 

Producent : 

Wijzigingsreden : 

Wijzigingsdatum : 

Premiebetaling per :   Maand Kwartaal Halfjaar Jaar 

automatische afschrijving :   Ja  Nee ( bij maandelijkse betaling verplicht) 

(Uitsluitend invullen indien het risicoadres afwijkend is van het adres van de aanvrager) 

Afwijkend risicoadres : 

Postcode en woonplaats : 

Type woning :  (eengezins)woning  flat of appartement  anders, nl 

de onderhoudstoestand is :  goed voldoende  onvoldoende 

De muren zijn van steen/beton :  Ja Nee, van  

De verdiepingsvloeren zijn van beton:    Ja  Nee, van 

Het dak is van pannen, leien, zink of mastiek:  Ja  Nee, van 

Het gebouw dient alleen tot woonhuis :    Ja  Nee, ook tot 

DIGITALE GEGEVENS 

GEGEVENS TUSSENPERSOON  

PREMIE 

RISICO-OMSCHRIJVING WOONHUIS, INBOEDEL EN GLAS 
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Er vindt geen kamerverhuur plaats :  Geen Wel, aantal kamers 

Aantal bewoners  

Het woonhuis wordt dag en nacht 

bewoond     :          Ja  Nee, toelichting 

De woning is niet elektronisch beveiligd:  Niet Wel (BORG-certificaat bijvoegen a.u.b.) 

Er is geen beveiliging tegen inductie :          Niet  Wel voor: 

Audio- en visuele apparatuur 

    Computerapparatuur 

De belendingen zijn binnen 25 meter gelijksoortig qua gebruik en/of bouwaard 

aan de woning op het risico-adres  :          Ja   Nee, nl.  

Woonhuis 

Te verzekeren bedrag : 

Ingangsdatum : 

Garantie tegen onderverzekering :  Ja, dan herbouwwaardemeter of recent Nee 
taxatierapport van een gecertificeerde 
makelaar of taxateur bijsluiten  

Huurdersbelang 

Te verzekeren bedrag  :    

Omschrijving verzekerd huurdersbelang: 

Ingangsdatum : 

Indien verzekerde in een huurhuis woont, dient expliciet te worden aangegeven welk verzekerd bedrag aan 
huurdersbelang dient te worden meeverzekerd. Alleen in dat geval is glas meeverzekerd. 

Afkoop Eigen Risico :  Ja  Nee 

Meeverzekeren bij woonhuis of huurderbelang 

Saneringskosten(alleen in combinatie met woonhuis)     € 50.000,- (tot 600 m²) €125.000,- ( vanaf 600 m²) 

Bijgebouwen (in combinatie met huurderbelang), bouwaard verzekerd bedrag :  € 

Vrijwillig eigen risico   € 100,- €250,- €500,- 

Ingangsdatum : 

Eigenaarbelang 

Te verzekeren bedrag : 

Verbetering van de woning (indien sprake is van een VVE)  
Deze verbeteringen dienen ook op de polis van de VVE aangetekend te worden. 

WOONHUIS OF HUURDERSBELANG (glas is standaard

meeverzekerd)
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Ingangsdatum : 

Verzekerd bedrag inboedel :   €  (excl. Audio-, visuele-, en 
computerapparatuur en lijfsieraden) 

Garantie tegen onderverzekering :          Ja, dan inboedelwaardemeter bijsluiten  Nee 

Boven het verzekerd bedrag inboedel wordt standaard meeverzekerd audio,- visuele- en computerapparatuur 

t.b.v. 10% van het verzekerde bedrag inboedel, met een minimum van €2.500,00 en een maximum van

€ 10.000,00 alsmede €2.500,00 voor lijfsieraden.

Wilt u het standaardbedrag  audio-, visuele- en 
computerapparatuur verhogen  :     Ja, met € Nee 

Wilt u het standaardbedrag lijfsieraden verhogen: 

Ja, met € Nee 

Afkoop Eigen Risico   :         Ja Nee 

Meeverzekeren Kostbaarheden/recreatiegoederen 

Ingangsdatum    :    

Schilderijen/aquarellen € Golfuitrusting € 

Postzegels/munten € Modelbouw  € 

Muziekinstrumenten € Sportfiets € 

Antiquiteiten € Surfuitrusting  € 

Verzamelingen   € Visuitrusting   € 

Overig t.w. € 

Als de waarde per onderdeel meer is dan €25.000,- s.v.p. specificaties en/of taxatierapport(en) meezenden 

Vrijwillig eigen risico              €100,-         €250,-  €500,- 

Ingangsdatum  : 

Gewenst verzekerd bedrag :  €1.250.000,-   €2.500.000,- 

Inclusief jagersrisico(alleen t.n.v. aanvrager) 

Inclusief klussen 

Inclusief verhuurde wooneenheden( volledig adres opgeven, maximaal 3) 

Risicoadres, postcode en woonplaats  

Vrijwillig eigen risico :  €100,-  €150,-* €250,-  €500,- 

*geldt alleen voor schade veroorzaakt door kinderen en kan alleen in combinatie met gezin met kinderen of

eenoudergezin. 

Gezinssamenstelling :  Alleenstaand Alleenstaand met kinderen 

 Gezin zonder kinderen Gezin met kinderen 

INBOEDEL 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN 
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DAS 

Ingangsdatum : 

Dekkingen :  Verkeer en Gezondheid  Wonen en Consumeren 

 Werk Belasting, Vermogen en Scheiding 

Uitbreidingen :  Per verhuurde bedrijfseenheid    Per verhuurde wooneenheid 

 Verhuurde percelen / losse grond 

Statutair directeur Ja Nee 

Heeft u op dit moment een juridisch probleem waarmee Das u kan helpen?  Ja Nee 

Werd u de afgelopen 5 jaar ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of onder 

bijzondere voorwaarden geaccepteerd of aangepast?  Ja Nee 

Bent u of een van uw gezinsleden ooit strafrechtelijk veroordeeld? Ja Nee 

Heeft of verwacht u een (juridisch) geschil over gezondheid, pensioen 

of uitkering of heeft u dat in de afgelopen 5 jaar gehad? Ja Nee 

Heeft of verwacht u een (juridisch) geschil over consumentenaankopen, 

met buren of overheid of heeft u dat in de afgelopen 5 jaar gehad? Ja Nee 

Heeft of verwacht u een (juridisch) geschil met of een reorganisatie bij een 

werkgever of heeft u dat in de afgelopen 5 jaar gehad? Ja Nee 

Heeft of verwacht u een (juridisch) geschil over belastingzaken, vermogen 

of erfrecht of heeft u dat in de afgelopen 5 jaar gehad? Ja Nee 

ARAG 

Ingangsdatum : 

Module A Verkeer 

Module A + B Verkeer / Consument & Wonen 

Module A + B + C Verkeer / Consument&Wonen / Inkomen 

Module A + B + C + D Verkeer / Consument&Wonen / Inkomen / Fiscaal & 

Vermogen 

Voor ARAG is het van belang te weten of u (al eens) betrokken bent (geweest) bij een juridisch geschil. Daarom 

verzoeken wij u om onderstaande vragen te beantwoorden. Als u één of meer vragen met "ja" beantwoordt, dan 

verzoeken wij u dit toe te lichten. De vragen gelden niet alleen voor u, maar ook voor degenen die tot uw 

huishouden behoren en meeverzekerd worden. 

Heeft u de laatste vijf jaar een beroep op deze polis gedaan?  Ja  Nee 

Werd u gedurende de afgelopen vijf jaar een verzekering geweigerd of 

opgezegd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd? Ja  Nee 

Bent u gedurende de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk vervolgd? Ja  Nee 

RECHTSBIJSTAND 
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Was u gedurende de afgelopen vijf jaar partij in een arbeids-, huur- buren- 

WAO- of ander geschil Ja  Nee 

Verwacht u binnen afzienbare tijd bij een dergelijk geschil betrokken te raken? Ja  Nee 

Verwacht u, in uw directe omgeving, binnen  afzienbare tijd saneringen, fusies, 

reorganisaties of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende 

veranderingen gaan plaatsvinden? Ja  Nee 

Was u eerder voor rechtsbijstand verzekerd? Ja  Nee 

Zo ja, maatschappij                tot 

Zijn u andere feiten en/of omstandigheden bekend, die bij het beoordelen van 

het risico door ARAG van belang zouden kunnen zijn? Ja Nee 

Indien ja, dan graag toelichting: 

Ingangsdatum    :    

Welke bedragen wenst u te verzekeren:         A   € 5.000,- B   € 50.000,- 

    A   € 10.000,- B   € 100.000,- 

Alle gezinsleden zijn gezond en zonder gebreken:  

Ja Nee, toelichten 

(Indien inboedel niet meeverzekerd is dan toeslag) 

Ingangsdatum    :   

 Inclusief zakenreis  Inclusief vakantieongevallen 

ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN  

VAKANTIE-JAARVERZEKERING   
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Vorige verzekeringen 

Is u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen ooit een verzekering, van 

welke aard dan ook, geweigerd of opgezegd, of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld? 

Ja, toelichten Nee 

Schadeverleden 

Heeft u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen eerder schade geleden die 

door een van de gevraagde verzekeringen wordt gedekt? 

Ja, toelichten Nee 

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, heling, bedrog, oplichting,

valsheid in geschrift, of poging(en) daartoe;

- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of bescha diging, mishandeling, afpersing en

afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven, of poging(en) daartoe;

- een misdrijf in het verkeer;

- overtreding van de vuurwapenwet, de opiumwet, 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.) 

Verwerking persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Buskens Assurantiën & Advies verwerkt ten behoeve van het aangaan 
en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding 

van fraude jegens Financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 

verplichtingen. Daarnaast worden na een melding van een rechtsbijstandzaak uw persoonsgegevens ook door 

de rechtsbijstandverzekeraar verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de rechtsbijstandzaak en/of 

juridische dienstverlening, voor het rendementsbeheer en ter voorkoming en bestrijding van fraude. De 

rechtsbijstandverzekeraar informeert Buskens Assurantiën & Advies omtrent het feit dat een melding heeft 
plaatsgevonden, welk rechtsgebied de zaak betreft en met de daaraan verbonden kosten die de 

rechtsbijstandverzekeraar intern en/of extern heeft gemaakt. Op deze verwerking is de gedragscode 

"Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. De tekst van de gedragscode kunt u 

opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500 of 

raadplegen op de website www.verzekeraars.nl. 

VRAGEN MEDEDELINGSPLICHT 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
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Excellent Pakket 
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Buskens Assurantiën & Advies uw gegevens raadplegen 
bij de Stichting CIS . Doelstelling hiervan is risico´s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement 

van de Stichting CIS is van toepassing. U kunt de tekst raadplegen op de website www.stichtingcis.nl. 

Toepasselijk recht 

Op de verzekeringsovereenkomst zelf is Nederlands recht van toepassing. 

Klachten 

• Voor klachten of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering

van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de Directie van:

Buskens Assurantiën & Advies, Raadhuisstraat 46, 6129 CE Urmond, telefoon: 046-8506053
• Indien het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting

Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070-3338999.

• Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandelingprocedure, of u vindt de

behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde

rechter.

Afkoelingsperiode 

U hebt het recht de verzekering te ontbinden en de op te maken polis gedurende 14 dagen kalenderdagen na 

ontvangst aan ons terug te sturen. 

Belangrijk: Toelichting op de 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. Bij de beantwoording is 

bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze 

verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij Buskens Assurantiën & Advies bekend veronderstelt, moet

u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag

heeft ingezonden, maar voordat Buskens Assurantiën & Advies u heeft bericht over haar definitieve beslissing

het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan Buskens Assurantiën
& Advies mededelen, indien deze vallen onder de gestelde vragen. Indien u niet volledig aan uw

mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering of het recht op verlenen van

rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van Buskens Assurantiën &
Advies heeft gehandeld of Buskens Assurantiën & Advies bij kennis omtrent de ware stand van zaken de

verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

Belangrijk: 

Lees voor de ondertekening van dit formulier de belangrijke stukken zoals opgenomen in de bijlage. 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een of 

meer verzekeringen wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en 

dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, 

voorwaarden van verzekering. 

Door het ondertekenen van dit formulier gaat verzekeringnemer ermee akkoord dat de 

polisvoorwaarden niet worden meegestuurd met de polis en van de inhoud kennis neemt door deze te 

downloaden van www.polisvoorwaardendigitaal.nl 

Verzekeringnemer gaat niet akkoord en wenst de voorwaarden op papier te ontvangen 

Indien u de premie automatisch wenst af te schrijven, verleent u door ondertekening van dit aanvraagformulier 

hiervoor tevens machtiging. 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door ____________________________ 

Ingevuld te __________________d.d. ________________ 

Handtekening aanvrager __ 

Bijlage(n) 

Akkoordverklaring meerjarige verzekeringsovereenkomst 

Herbouwwaardemeter 

Inboedelwaardemeter 

VERKLARING EN ONDERTEKENING  



Excellent Pakket 

006 Aanvraag Excellent pakket 
Pagina 9 van 9 

Waarom is deze verklaring nodig? 

U heeft gekozen voor een verzekering met een looptijd langer dan één jaar. Standaard hanteert Buskens 
Assurantiën & Advies een contractstermijn van één jaar. Kiest u voor een langere termijn, dan is daarvoor uw

uitdrukkelijke instemming nodig. Met deze verklaring geeft u die instemming. 

Naam:   Geslacht  Man   Vrouw 

Voorletter(s):  Geboortedatum: 

Adres:   

Postcode:  Woonplaats: 

Ik verklaar hiermee te kiezen voor een contractduur van vijf jaar. Ik weet dat ik mijn verzekering niet tussentijds 

kan opzeggen. Na afloop van de contractstermijn kan ik de verzekering op elk moment beëindigen met een 

opzegtermijn van één maand. 

Datum:  

Plaats:   

Handtekening: 

AKKOORDVERKLARING MEERJARIGE 

VERZEKERINGSOVEREENKOMST    




