
 
 

 

  INVENTARISATIE VERZEKERINGSPAKKET 

Om een gepersonaliseerd voorstel voor ons unieke verzekeringspakket voor u te kunnen maken 

hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij hebben geprobeerd om dit formulier zo compleet 

én zo kort mogelijk voor u te houden. Graag willen wij vragen om de moeite te willen nemen om de 

onderstaande gegevens in te vullen. 

 

Persoonlijke gegevens 

Volledige naam :  __________________________________________________________ 

Geboortedatum :  ____ - ____ - __________  Geslacht :  Man  Vrouw 

Adres :  ____________________________ Postcode : _____________ 

Woonplaats :  __________________________________________________________ 

E-mailadres :  ____________________________ Telefoonnr. : _____________ 

Gezinssituatie :  Alleenstaande    Gezin 

t.b.v. verzekerde personen    Zonder kind(eren)    Met kind(eren) 

Hoogste netto inkomen :  Tot € 1.000,- p/mnd   € 1.001,- tot € 2.000,- p/mnd 

t.b.v. garantie tegen onderverzekering   € 2.001,- tot € 3.000,- p/mnd  € 3.001,- tot € 4.850,- p/mnd 

   € 4.851,- tot € 5.850,- p/mnd  € 5.851,- tot € 7.000,- p/mnd 

   € 7.001,- tot € 8.350,- p/mnd  Meer dan € 8.350,- p/mnd 
 

Woninggegevens 

Soort woning :  Koopwoning    Huurwoning 

Type woning :  Tussenwoning    Hoekwoning 

   Twee onder één kap   Vrijstaande woning 

   Woonboerderij    Appartement met VvE 

Buitenmuren :  Steen     Hout 

   Houtskelet met stenen muren  (deels) metaal 

   Anders, namelijk: _________________________________________ 

Verdiepingsvloeren :  Hout     Beton 

Dakbedekking :  Pannen     Bitumen / mastiek 

   Riet / stroo    Golfplaten / metaal / kunststof 

Politiekeurmerk VeiligWonen:  Ja      Nee 

Meer informatie op www.politiekeurmerk.nl 

BORG-certificaat :  Ja      Nee 

Bijgebouwen bij de woning :  Geen bijgebouwen    Oppervlakte tot 25 m2 

Garage, berging, tuinhuis,  loods e.d.   Oppervlakte 25 tot 100 m2  Oppervlakte groter dan 100 m2 

Zonnepanelen :  Ja      Nee 

Huurdersbelang :  Ja, € ______________ 

Huurdersbelang alleen invullen i.g.v. huurwoning, het bedrag dat u zelf aan de woning heeft verbeterd, zoals vaste vloeren, keuken e.d. 

 

 

Zie volgende pagina. 

https://www.politiekeurmerk.nl/politiekeurmerk-veilig-wonen-voor-woningeigenaren/


 
 

 

Auto- en/of motorgegevens 

Als u een volledige polis van uw autoverzekering met daarop de onderstaande gegevens aan ons 

toestuurt hoeft u onderstaande gegevens niet in te vullen, tenzij de gegevens gewijzigd zijn. 

Kenteken :  ____ - ____ - ____     

Meldcode :  ________ (laatste 4 cijfers van het chassisnummer, staat ook op de polis) 

Aantal schadevrije jaren :  ________ (staat op de polis van uw autoverzekering) 
De schadevrije jaren gelden per auto en per autoverzekering, bij een extra auto begint u helaas weer op 0 met opbouwen. 

Aantal kilometer per jaar :  T/m 5.000   5.001 t/m 10.000  10.001 t/m 15.000 

Klopt uw huidige verzekering nog?   15.001 t/m 20.000  20.001 t/m 25.000  25.001 t/m 40.000 

   40.001 of meer 

Gewenste dekking :  WA   WA Beperkt Casco  WA Volledig Casco (allrisk) 

Aanvullende dekkingen :  Ongevallen   Verhaalsrechtsbijstand 

   Pechhulp   Inclusief Europa  Inclusief Woonplaats 

 

Voorkeuren 

Eigen risico bij schade :  Bij voorkeur geen (€ 0,-)   Bij voorkeur standaard (plm € 150,-) 

Deel v.d. schade voor eigen rekening    Bij voorkeur hoger eigen risico, namelijk: plm. € _____________ 

Mobiele elektronica :  Bij voorkeur wel verzekerd   Hoeft niet verzekerd te zijn 

Standaard is dit meestal niet meeverzekerd op de inboedelverzekering, Dit zijn onder andere Smartphone, tablet, laptop, e.d. 

Inboedel buiten de woning :  Bij voorkeur wel verzekerd   Hoeft niet verzekerd te zijn 

Inboedel standaard alleen binnen de woning verzekerd. Extra premie buitenshuisdekking én mobiele elektronica plm. € 6,- per/maand 

Bijzondere bezittingen :  Lijfsieraden: € ______________  Computers: € ______________ 

   Audiovisueel: € _____________  Anders: € _________________ 

De waarde van de bijzondere bezittingen mag een zo goed mogelijke schatting zijn 

Overstroming verzekeren :  Nee, niet nodig  Ja, indien mogelijk 

Voor woningen met een minimale herbouwaarde van € 500.000,- kunnen wij een woonhuisverzekering met overstromingsdekking aanbieden 

 

Huidige verzekeringen 

Om een goede vergelijking met uw huidige verzekeringen te kunnen maken en om voor u te kunnen 

berekenen hoeveel u waarschijnlijk kunt besparen willen wij vragen om een kopie van uw huidige 

verzekeringen met dit formulier aan ons terug te willen sturen. Op de polis dienen de dekkingen, de 

verzekerde bedragen en hetgeen verzekerd is vermeld staan. 

 

 Alle polis(sen) van uw huidige verzekering(en) 

 

Hartelijk dank! 

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. Wij zullen een helder en gunstig voorstel voor u 

gaan opstellen. Graag wil ik vragen om dit formulier eventueel tezamen met een kopie van de 

polis(sen) te mailen aan fopjr@fdegroot.nl 

mailto:fopjr@fdegroot.nl?subject=Formulier%20t.b.v.%20vrijblijvend%20voorstel%20voor%20een%20VoordeelPakket

