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Aanvraagformulier
AEGON Woon- & VrijeTijdpakket

Naam tussenpersoon  ___________________________________________________________________________________

Naam adviseur   ___________________________________________________________________________________

Tp-Cliëntnummer  ___________________________________________________________________________________

  aanvraag nieuwe verzekering   wijziging op polisnummer ___________________________________________________  

1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Naam en voorletter(s)   ___________________________________________________________________________________

Geslacht     man    vrouw Geboortedatum:   -   -       

Adres    ___________________________________________________________________________________

Postcode/Plaats               _________________________________________________________________

Telefoon  ___________________________________________________________________________________

E-mailadres  ___________________________________________________________________________________

Wijkt het risico-adres af ten opzichte van het postadres, vul dan hier het risico-adres in:

Adres    ___________________________________________________________________________________

Postcode/Plaats               _________________________________________________________________

Gezinssamenstelling    alleenstaand   echtpaar/samenwonend zonder kinderen
      éénoudergezin   echtpaar/samenwonend met kinderen

Contractgegevens
Contractduur   ✔ 1 jaar 
Premiebetaling via    automatische incasso*   acceptgiro   tussenpersoon
Premiebetaling per    jaar   half jaar   kwartaal   maand**

Rekeningnummer   _______________________________________________________________________________

* Door ondertekening van het aanvraagformulier verleent u tevens machtiging voor automatische afschrijving. 
** Bij maandbetaling is automatische incasso of betaling via uw tussenpersoon verplicht.
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2. Welke rubrieken wilt u verzekeren?

Soort verzekering Elders 
verzekerd 

Bij welke 
maatschappij

Polis-
nummer

Verzekerd 
bedrag

Soort 
Dekking

Einddatum 
elders 

lopende 
verzekering

Zie 
vraag

  Woonhuis / appartements- 
eigenarenbelang

ja / nee 3

 Inboedel ja / nee 4

 Huurdersbelang ja / nee 5

 Aansprakelijkheid 6

 Rechtsbijstand ja / nee 7

 Ongevallen ja / nee 8

 Vakantie-Jaarverzekering 
(reisverzekering)

ja / nee 9

 Pleziervaartuig ja / nee 10

 2e risicoadres ja / nee 11

Ingangsdatum Woon- & VrijeTijdpakket   -   -    
Wilt u dat de ingangsdatum per rubriek afwijkt? Vul dan per rubriek de ingangsdatum in. 

Risico-omschrijving woonhuis en inboedel 
Onderstaande vragen alleen invullen wanneer het woonhuis en/of inboedel verzekerd wordt. 

De onderhoudstoestand van de woning is goed   Nee, s.v.p. toelichten  __________________________________

    ______________________________________________________

De muren zijn van steen/beton*   Nee, van  ____________________________________________

Het dak is van pannen, leien, zink of mastiek*   Nee, van  ____________________________________________

* Zo nee, wat is de bouwaard en het gebruik van de naastgelegen gebouwen binnen 3 meter?  __________________________

De verdiepingsvloeren zijn van beton   Nee, van  ____________________________________________

Het gebouw dient alleen tot woonhuis   Nee, ook tot__________________________________________

Er vindt geen kamerverhuur plaats   Wel, aantal kamers  _______   aantal bewoners  ___________

Het huis wordt dag en nacht bewoond   Nee, s.v.p. toelichten  __________________________________

    ______________________________________________________

De naastgelegen gebouwen binnen 25 meter zijn, wat gebruik en bouwaard betreft, 

gelijk aan de woning op het risicoadres  Nee, nl. _____________________________________________
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3. Woonhuisverzekering
Ingangsdatum   -   -      
     (alleen invullen als datum afwijkt van algemene ingangsdatum)

Type woonhuis   Appartement/beneden- of bovenwoning
    Appartementseigenarenbelang (inclusief glas, antenne en zonwering)

    Verzekerd bedrag €  ___________________________________________________________

    Eengezinswoning / vrijstaand
    Woonhuis (inclusief glas, antenne en zonwering, fundamenten) 

    Verzekerd bedrag (herbouwwaarde) €  _______________________________________ * 
    * inclusief bijgebouwen als dezelfde bouwaard als het woonhuis. 

    Bouwjaar woonhuis (na 01-01-2000 15% korting op de premie)    

    Wilt u garantie tegen onderverzekering  Ja  Nee
     Zo ja, vul dan de AEGON Herbouwwaardemeter (zie pagina 11) of  

de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars in. 

    Bijgebouw
    Meeverzekeren van een bijgebouw*   Ja  Nee
    *alleen meeverzekeren wanneer het bijgebouw een afwijkende bouwaard heeft

    Wat is de bouwaard van het bijgebouw?   _________________________________________

    Wat is het gebruik van het bijgebouw?   _________________________________________

    Voor welk bedrag (herbouwwaarde) moet het bijgebouw verzekerd worden €  ______________

    Saneringskosten
    Saneringskosten, te verzekeren bedrag  € 50.000,- (tot 600 m2 perceeloppervlakte)
      € 125.000,- (vanaf 600 m2 perceeloppervlakte)

4. Inboedel
Ingangsdatum   -   -      
     (alleen invullen als datum afwijkt van algemene ingangsdatum)

Bent u huurder   Ja, beantwoord ook vraag 5
    Nee

   Verzekerd bedrag inboedel  €  _________________
   (totale waarde, excl. audio-, visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden)  

   Wilt u garantie tegen onderverzekering  Ja  Nee
    Zo ja, vul dan de inboedelmeter (zie pagina 15) of een inventarisatielijst in.

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

apparatuur (incl. cd’s, dvd’s, lp’s, software, etc ) voor € 5.000,- en lijfsieraden voor € 1.000,-. 

    ✔Audio-, visuele- en computerapparatuur € 5.000,-

     Ik wil het standaardbedrag verhogen met €  _________________

    ✔Lijfsieraden € 1.000,-

     Ik wil het standaardbedrag verhogen met €  _________________

   Meeverzekeren Kostbaarheden/Recreatiegoederen (Kostbaarhedendekking) 

     schilderijen/aquarellen € _________________    verzamelingen € __________________  

     muziekinstrumenten € _________________    modelbouw € __________________  

     antiquiteiten €  _________________    sportuitrusting € __________________

     Perzische tapijten € _________________    tafelzilver € __________________

     overig, namelijk  __________________________________  € __________________

   Als de totale waarde van een onderdeel meer is dan € 25.000,-, voeg dan informatie, aankoopnota’s,
   specificatie’s en/of taxatierapporten bij.
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5. Huurdersbelang
    Als de rubriek “inboedel” is verzekerd en het betreft een huurwoning, dan wordt altijd € 5.000,- aan 

huurdersbelang meeverzekerd, tenzij u een ander bedrag op geeft.

    ✔Huurdersbelang € 5.000,-

     Ik wil het standaardbedrag verhogen met €  _________________

   Meeverzekeren
     Bijgebouw(en). Het bijgebouw heeft dezelfde bouwaard als het woonhuis 

   Nee, van   _______________________________________________________________________

   Wat is het gebruik van het bijgebouw?  ________________________________________________

   Voor welk bedrag (herbouwwaarde) moet het bijgebouw verzekerd worden €  _________________

 

6. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 

Ingangsdatum   -   -      
     (alleen invullen als datum afwijkt van algemene ingangsdatum)

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)

    ___________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________

     Grote huisdieren (paarden, koeien, schapen, geiten, e.d.) (meer dan 10, tot maximaal 25)
   Tot 10 grote huisdieren zijn standaard meeverzekerd op uw AVP. Heeft u meer dan 25 grote 
   huisdieren dan kunt u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) sluiten. Informeer bij 
   onze acceptanten naar de mogelijkheden. 
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7. Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

Ingangsdatum   -   -      
     (alleen invullen als datum afwijkt van algemene ingangsdatum)

     Gezinsrechtsbijstand

   Meeverzekeren
     motorrijtuigen 
     fiscaal recht en vermogensbeheer 
     statutair directeur    voor mijzelf  
      voor mijn partner, naam: ______________________________________  

        man    vrouw Geboortedatum:   -   -      

     verhuurde woon-/bedrijfseenheden* 
   * alleen mogelijk voor panden waarvan verzekeringnemer en/of diens partner eigenaar is, dus niet op naam van bedrijf of B.V. 

   Graag per eenheid opgave van:

   Adres Postcode en woonplaats Bestemming

    ________________________  _________________________   woonpand   bedrijfspand

    ________________________  _________________________   woonpand   bedrijfspand

     ________________________  _________________________   woonpand   bedrijfspand

    Aantal huurcontracten  _____  (meezenden) 

      andere onroerende zaken of percelen bij mij in gebruik  
(bijv. opslag-, stallingsruimte, weiland, bosgrond, e.d.) 

   Adres/perceelnummer Postcode en plaats Gebruik

    ________________________  _________________________ ________________________

    ________________________  _________________________ ________________________

    Verwacht u of een andere kandidaat-verzekerde in de directe werkomgeving binnen een half jaar 
vanaf nu een fusie, reorganisatie, sanering of overheidsmaatregelen waardoor er (ingrijpende) 
veranderingen zoals ontslag of gedwongen verhuizing gaan plaatsvinden?

    Ja*  Nee

    Bent u of een andere kandidaat-verzekerde in de afgelopen acht jaar door een advocaat bijgestaan?
    Ja*  Nee

    Bent u of een andere kandidaat-verzekerde bij deze verzekering in de afgelopen acht jaar betrokken 
geweest, of op dit moment betrokken bij een geschil of gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld met 
een werkgever, een leverancier, de buren, de overheid, uitkeringsinstantie(s), i.v.m. de woning of 
anderszins waardoor een beroep op deze verzekering kan worden gedaan, of is dit te verwachten?

    Ja*  Nee

    Denkt u hierbij o.a. aan burenruzies, conflicten over erfafscheidingen, (gewijzigde) 
bestemmingsplannen of bouwvergunningen, geschillen rond nieuw-/verbouw of aankoop woning, 
rondom (her)keuringen in verband met een WIA-uitkering (voorheen WAO), of anderszins.

    * Zo ja, geef dan aan waar het geschil of conflict betrekking op heeft (gehad), in welke periode dit 
plaatsvond en wat de huidige status hiervan is.

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    Bent u of een andere kandidaat-verzekerde ooit eerder voor rechtsbijstand verzekerd geweest?   
 Nee  Ja, s.v.p. toelichten

   Soort verzekering  ________________________________________________________________

   Maatschappij ____________________________________________________________________  

   Polisnummer ____________________________________________________________________

   Beëindigd per ____________________________________________________________________

   Reden beëindigen ________________________________________________________________
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8. Ongevallenverzekering

Ingangsdatum   -   -      
     (alleen invullen als datum afwijkt van algemene ingangsdatum)

   Verzekerde bedragen 
    pakket 1: € 5.000,- (bij overlijden), € 50.000,- (bij blijvende invaliditeit) 
    pakket 2: € 10.000,- (bij overlijden), € 100.000,- (bij blijvende invaliditeit)

   Zijn alle gezinsleden gezond?   Ja  Nee, s.v.p. toelichten

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

9. Vakantie-jaarverzekering (reisverzekering)

Ingangsdatum   -   -      
     (alleen invullen als datum afwijkt van algemene ingangsdatum)

   Vakantie-jaarverzekering 
    inclusief zakenreis 
    inclusief Vakantie-ongevallen 

10. Pleziervaartuigverzekering
Kan worden meeverzekerd, als de rubrieken Inboedel en AVP zijn verzekerd.
Verzekerd kunnen worden, vaartuigen voor particulier (recreatief) gebruik, geen wedstrijden of bedrijfsmatig gebruik, waarvan:
- de maximum snelheid op motor minder is dan 20 km/uur;
- de lengte maximaal 15 meter is;
- de dagwaarde maximaal € 40.000,- bedraagt.

Ingangsdatum   -   -      
     (alleen invullen als datum afwijkt van algemene ingangsdatum)

Gegevens vaartuig  Soort vaartuig*
    kajuitmotorboot   kajuitzeilboot  kano
    open motorboot  open zeilboot  (rubber) opblaasboot
    motor-sailer
   * geen catamaran of trimaran (zgn. multi-hulls)

   Bouwmaterialen romp 
    hout  met kunststof bekleed hout  gelast staal
    aluminium  zacht kunststof  geklonken staal 
    kunststof  anders,  _____________________________________________

   Merk vaartuig ___________________________ Type __________________________________

   HIN-code /registratiegegevens  _____________ Bouwjaar     

   Zeiloppervlak  < 16 m2  > 16 m2 * _____

   Soort motor  ____________________________  Brandstof  _____________________________

   Merk motor   ____________________________ Type   _________________________________

   Chassisnummer  ________________________  Bouwjaar    

   Vermogen  __________________________ kW of  _________________________________ PK*
    * als het vaartuig een zeiloppervlakte heeft van > 16 m2 en/of een motorvermogen van > 3 kW, wordt het aansprakelijkheidsrisico 

extra bijverzekerd op de rubriek Aansprakelijkheid. 

   Huidige nieuwwaarde motor €  ______________ Dagwaarde motor €  _____________________

   Merk volgboot  __________________________ Type  _________________________________

   Afmeting volgboot: lengte  ____________ meter breedte  __________________________  meter

   Huidige nieuwwaarde vaartuig (incl. volgboot)  €  ____________________________________

   Dagwaarde vaartuig (incl. volgboot)  €  ____________________________________  

   Ligt het vaartuig bij niet gebruik in een beveiligde jachthaven of afgesloten schiphuis?  Ja*  Nee
   Bent u in het bezit van een vaarbewijs?  Ja*  Nee
   * Tot 5% korting op de premie.

   Meeverzekeren
    Hulpverlening 
    Boottrailer 

   Merk boottrailer   ________________________ Type   _________________________________

   Chassisnummer  ________________________  Bouwjaar    

   Oorspronkelijke nieuwwaarde boottrailer  €  ____________________________________
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11. 2e Risicoadresverzekering 
Kan worden meeverzekerd, als de rubriek Inboedel en één van de rubrieken Woonhuis, AVP of Rechtsbijstand zijn verzekerd.  

Ingangsdatum   -   -      
     (alleen invullen als datum afwijkt van algemene ingangsdatum)

Risico-adres (uitsluitend in Nederland gelegen) 

Adres    ___________________________________________________________________________________

Postcode/Plaats               _________________________________________________________________

Te verzekeren object (1 keuze mogelijk): 
 2e woonhuis, bestemd voor permanente particuliere bewoning (geen kamerverhuur), beantwoordt vraag 11a 
 vakantie-/ recreatiewoning*, beantwoord vraag 11a
 stacaravan*, beantwoord vraag 11b
 chalet*, beantwoord vraag 11c 

* bestemd voor uitsluitend vakantie- of recreatiedoeleinden, geen permanente bewoning, met maximaal 4 weken verhuur per jaar. 

11a. 2e woonhuis/vakantiewoning-/recreatiewoning

Type woonhuis   eengezinswoning/vrijstaand   appartement/beneden-of bovenwoning

   Verzekerd bedrag (herbouwwaarde), inclusief bijgebouwen €  ______________________________  

    Inclusief fundamenten 

   Wilt u garantie tegen onderverzekering  Ja  Nee
    Zo ja, vul dan de AEGON Herbouwwaardemeter (zie pagina 11) of  

de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars in. 

   De onderhoudstoestand van de woning is goed.  Nee, s.v.p. toelichten  ______________________

     __________________________________________

   De muren zijn van steen/beton.*   Nee, van ________________________________

   Het dak is van pannen, leien, zink of mastiek.*   Nee, van ________________________________
   * Zo nee, wat is de bouwaard en het gebruik van de naastgelegen gebouwen binnen 3 meter? 

    __________________________________________________________________________________

   De verdiepingsvloeren zijn van beton.   Nee, van ________________________________

   Het gebouw dient alleen tot woonhuis.   Nee, ook tot _____________________________

   Er vindt geen kamerverhuur plaats.   Wel, aantal kamers  ___  aantal bewoners  ___

   Het huis wordt dag en nacht bewoond.   Nee, s.v.p. toelichten  ______________________

     __________________________________________

    De naastgelegen gebouwen binnen 25 meter zijn, wat gebruik en bouwaard betreft,  

gelijk aan de woning op het risicoadres.  Nee, nl.  ________________________________

11b. Stacaravan  Merk   _________________________________ Type   _________________________________

   Chassisnummer  ________________________  Bouwjaar*    

   Oorspronkelijke cataloguswaarde (incl. BTW)**   €  ____________________________________

   Huidige nieuwwaarde aanbouw, voortent, etc.   € _____________________________________

   Dagwaarde   €  ____________________________________

   De onderhoudstoestand van de caravan is goed.   Nee, s.v.p. toelichten

    _______________________________________________________________________________  

    _______________________________________________________________________________
   * Niet ouder dan 10 jaar.  ** Maximaal € 50.000,-
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11c. Chalet  Bouwjaar*     

   Huidige nieuwwaarde, inclusief toegevoegde zaken/aan-/bijbouw (incl. BTW)* €  _______________

   Bouwaard  ______________________________________________________________________

   De onderhoudstoestand van het chalet is goed.    Nee, s.v.p. toelichten

    _______________________________________________________________________________  

    _______________________________________________________________________________
   * Niet ouder dan 10 jaar.  ** Maximaal € 50.000,-

Meeverzekeren   Inboedel (bij de hierboven genoemde vakantie-/ recreatiewoning/stacaravan/chalet) 

    Uw inboedel (vraag 4) is ook verzekerd in uw vakantie-/ recreatiewoning, stacaravan of chalet, zolang 
de inboedel hier niet permanent aanwezig is. De maximale vergoeding bij diefstal, mits voorafgegaan 
door braak, bedraagt 20% van het verzekerd bedrag inboedel. 

    Wilt u de permanent aanwezige inboedel op dit adres meeverzekeren, of de maximale vergoeding 
bij diefstal uitbreiden, geef dan het verzekerd bedrag inboedel (totale waarde, excl. audio-, visuele- 
en computerapparatuur en lijfsieraden) aanwezig op het 2e risicoadres: 

   €  ______________________________________________________________________________  
   
    Let op: Audio- visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden vallen niet onder deze dekking. Wilt u 

deze verzekeren, vul dan de vragen hierover bij vraag 4 in.   

12.  Eigen risico’s 
Vrijwillig eigen risico 
Vrijwillige verhoging van het standaard eigen risico met:

€ 100,- € 150,-** € 250,- € 500,-

Woonhuis / appartements- 
eigenarenbelang*

-------

Inboedel/huurdersbelang* -------

Aansprakelijkheid

Vakantie-Jaar -------

Pleziervaartuigen -------

2e Risico-adres -------

* Geldt ook voor alle subrubrieken die onder deze hoofdrubriek vallen.
** Alleen mogelijk bij aansprakelijkheid en geldt bij schade veroorzaakt door kinderen en kan niet in combinatie met de gezinssamenstelling “alleenstaande”.  

Afkopen eigen risico
Afkopen van het standaard eigen risico van € 250,- (toeslag 7%) vanaf de tweede schade voor de rubriek(en): 

 woonhuis of appartementseigenarenbelang 
 inboedel of huurdersbelang (inclusief audio-/visuele-/computerapparatuur, lijfsieraden en kostbaarheden) 
 Vakantie-Jaar 
 pleziervaartuig 

13. Combinatiekorting
Is uw personenauto bij AEGON verzekerd  ja, polisnummer  __________________________________________________
(5% korting op uw autoverzekering)
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Belangrijk: Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.
1.  Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk te 

beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een andere te verzekeren persoon. Bij 
de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere kandidaat-verzekerden. Ook 
vragen waarvan u denkt dat het antwoord al bij AEGON bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 

  Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat leiden tot het verval van het recht op uitkering of het 
verlenen van diensten. 

  Als u AEGON opzettelijk misleidt of als AEGON bij kennis van de juiste of volledige informatie de verzekering niet zou 
hebben gesloten, heeft AEGON het recht de verzekering op te zeggen.

2.   De in de vragen bedoelde feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat 
AEGON definitief heeft beslist over de gevraagde verzekering(en), moet u alsnog aan AEGON melden.

3.   Bij het beantwoorden van de gestelde vragen geldt het volgende:
   Een niet beantwoorde of open gelaten vraag merken wij als ontkennend beantwoord aan.
   De slotvragen moet u volledig beantwoorden. 
   Een slotvraag is onvolledig beantwoord als feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan u 

of een andere kandidaat-verzekerde in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van de te verzekeren 
risico’s van belang konden zijn. Bijvoorbeeld door de aard van de aangevraagde verzekering of de overige gestelde 
vragen. 

Schadeverleden 
Heeft u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste twee jaar schade geleden of veroorzaakt waarvoor de gevraagde 
verzekering dekking biedt?

 Ja  Nee

Verzekeringsverleden 
Bent u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste acht jaar betrokken geweest bij verzekeringsfraude of opzettelijke 
misleiding van een financiële instelling?

 Ja  Nee

Is u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste acht jaar een verzekering, van welke aard ook, opgezegd of geweigerd?
 Ja  Nee

Als u een van deze vragen met ja heeft beantwoord is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de door u of een 
andere kandidaat-verzekerde van de betreffende instelling ontvangen schriftelijke berichten.

Financieel verleden / faillissementen, surseance van betaling en schuldsanering 
Bent u of een andere kandidaat-verzekerde betrokken of in de laatste acht jaar betrokken geweest bij een faillissement, 
surseance van betaling of een schuldsanering?

 Ja  Nee

Zo ja, waardoor en wanneer heeft dit plaatsgevonden? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Strafrechtelijk verleden
Bent u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste acht jaar als verdachte, veroordeelde, of gedetineerde, in aanraking 
geweest met politie of justitie, in verband met:

  diefstal, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, of poging(en) daartoe;
  vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing, bedreiging, of een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of 

tegen het leven of poging(en) daartoe;
  overtreding van de wet wapens en munitie; 
  overtreding van de wet economische delicten; 
  een misdrijf in het verkeer met letsel of dood tot gevolg?

 Ja  Nee

Als u deze vraag met ja heeft beantwoord is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de door u of een andere 
kandidaat-verzekerde van Justitie ontvangen schriftelijke berichten. 
Daaruit moet blijken om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen en wat het resultaat daarvan was. Als 
het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of door Justitie een schikking is getroffen en tegen welke voorwaarden dit 
heeft plaatsgevonden.
De hiervoor gevraagde informatie kunt u met een toelichting in gesloten envelop adresseren aan onze directie, voor de 
vertrouwelijke behandeling daarvan.



AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON Woon- & VrijeTijdpakket is een product van AEGON Schadeverzekering N.V.
AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. 
KvK 27085000.
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AEGON is aanbieder
AEGON is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via het intermediair. Wilt u een advies op maat? 
Neem dan contact op met uw tussenpersoon. Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring, 
doelstellingen en risicobereidheid kan uw tussenpersoon u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie.

Uw privacy
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen 
AEGON Nederland voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor 
fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van 
toepassing (www.verzekeraars.nl). Ook onze dochterbedrijven die werken onder de naam AEGON kunnen uw gegevens 
gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Wij bieden producten op financieel gebied aan en/of bemiddelen hierin: 
verzekeringen, pensioenen, beleggingen, bankproducten en hypotheken. Daarover informeren wij u zo goed mogelijk. Mocht u 
deze informatie niet meer willen ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden door een brief te sturen aan AEGON, 
antwoordnummer 6518, 8900 RV, Leeuwarden. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen. Voor meer informatie over onze 
producten en diensten of over bescherming van uw privacy, zie www.aegon.nl. In verband met een verantwoord 
acceptatiebeleid kan AEGON 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. U kunt de tekst raadplegen op www.
stichtingcis.nl.

Toepasselijk recht
Op de verzekeringsovereenkomst 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:
AEGON Schadeverzekering N.V., postbus 6, 2501 AC Den Haag, telefoon (070) 344 32 10
Als het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich binnen drie maanden wenden tot de Stichting 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070-333 8 999. Meer informatie vindt 
u op de website www.kifid.nl.
Als u hier geen gebruik van wilt maken, dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Bedenktijd
U heeft het recht de verzekering te ontbinden en de opgemaakte polis gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons terug 
te sturen.

Verklaring en ondertekening

Belangrijk:
Lees voor de ondertekening van dit formulier hierboven de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een of meer 
verzekeringen wil aangaan volgens de ter beschikking gestelde voorwaarden met de inhoud waarvan hij/zij akkoord gaat.
Als u de premie automatisch wenst af te laten schrijven, verleent u door ondertekening van dit aanvraagformulier hiervoor 
tevens machtiging.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door

Naam   _______________________________________________________________________________

Plaats   ____________________________________________________ datum    -   -    

Handtekening  _______________________________________________________________________________

Bijlage(n)
 Preventiemeter
 Inboedelwaardemeter
 Herbouwwaardemeter



Herbouwwaardemeter 
Woon- & VrijeTijdpakket Geldig tot 01-03-2011

Naam tussenpersoon  ___________________________________________________________________________________

Polisnummer             Rekening courantnummer           

Verzekeringnemer
Naam en voorletter(s)   ___________________________________________________________________________________

Adres    ___________________________________________________________________________________

Postcode/Plaats               _________________________________________________________________

Berekening inhoud gebouwen (zie achterzijde) 

Hoofdgebouw  meter lang x  meter breed x  meter hoog* =  m3

Bijgebouw(en)  meter lang x  meter breed x  meter hoog* =  m3

    meter lang x  meter breed x  meter hoog* =  m3

  * Gemiddelde hoogte

Bepalen prijs per m3 (zie achterzijde) 
De woning valt in categorie  I Rijtjes-/tussenwoning
    II Eind-/hoekwoning / 2 onder 1 kap
    IIIa Vrijstaande woning (standaard bouw)
    IIIb Vrijstaande woning (luxe bouw)
   Bijbehorende prijs per m3 exclusief toeslagen €  ____________

   Toeslagen
   Rieten kap (3%) €  ____________

   Plat dak (9%) €  ____________

   Luxe afbouw (10%) €  ____________

   Inhoud < 250 m3 (10%) €  ____________

   Prijs per m3 inclusief toeslagen €  ____________  (A)

Berekening herbouwwaarde (zie achterzijde) 

Hoofdgebouw  m3 x €  (A) = €  ____________

Bijgebouw(en)  m3 x €  (A) x 65% of 35%* = €  ____________

    m3 x €  (A) x 65% of 35%* = €  ____________
  * Afhankelijk van de bouwaard, zie achterzijde

   Te verzekeren herbouwwaarde €  ____________

Bijzonderheden
Eventuele bijzonderheden over de woning, zoals de aanwezigheid van zwembaden, sauna’s , zonnepanelen en dergelijke 
alsmede de (herbouw)waarde daarvan, kunt u hieronder aangeven. De (herbouw)waarde wordt opgeteld bij de te verzekeren 
herbouwwaarde.

Bijzonderheden  _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

Ondertekening

De herbouwwaardemeter is naar waarheid ingevuld en ondertekend door 

Naam   _______________________________________________________________________________

Ingevuld te  ______________________________________________________ d.d.    -   -    

Handtekening  _______________________________________________________________________________

  

+

+
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Toelichting op de AEGON Herbouwwaardemeter

Het verzekerde bedrag voor de woonhuisverzekering wordt 
gevormd door de herbouwwaarde van uw woning en eventuele 
bijgebouwen. Om deze herbouwwaarde te kunnen berekenen, 
dient de inhoud van de woning te worden vermenigvuldigd met 
een m3-prijs. Deze AEGON-herbouwwaardemeter is een 
eenvoudig hulpmiddel bij de berekening. Als het te verzekeren 
bedrag wordt vastgesteld met behulp van deze meter bieden wij 
u een garantie tegen onderverzekering.

De AEGON-herbouwwaardemeter kan uitsluitend worden 
gebruikt voor het type woningen volgens onderstaande tabel  
en voor zover de uitkomst van de berekening niet hoger is dan  
€ 500.000,-. Voor het verkrijgen van garantie tegen 
onderverzekering bij andere type woningen of bij duurdere 
woningen kan óf de herbouwwaardemeter van het Verbond van 
Verzekeraars worden gebruikt óf een deskundigentaxatie 
worden overlegd. De AEGON-herbouwwaardemeter is niet 
geschikt voor het berekenen van de herbouwwaarde van 
woningen met een bijzondere bouwstijl, historische of 
monumentale woonhuizen of woonhuizen die onder speciale 
voorwaarden herbouwd mogen worden (bijvoorbeeld omdat 
deze onder Monumentenzorg of beschermd stadsgezicht vallen 
en/of onder architectuur zijn gebouwd of omdat er bij herbouw 
speciale vergunningen of voorzieningen noodzakelijk zijn).  
Voor het verkrijgen van garantie tegen onderverzekering kan 
voor deze woningen een deskundigentaxatie worden overlegd.

Het verzekerd bedrag is inclusief fundering, centrale 
verwarmingsinstallaties, (isolatie)glas, zonweringen, 
antennes, honoraria van deskundigen, btw, legesgelden enz.

Berekening inhoud gebouwen
De inhoud van de woning kan worden berekend door het 
buitenwerks gemeten oppervlak te vermenigvuldigen met de 
gemiddelde hoogte van de woning. (De hoogte van een 
bouwlaag bedraagt doorgaans 2.70 meter.) Voor schuine 
daken kan de halve hoogte van de bovenste verdieping 
worden meegenomen.

Bepalen prijs per m3

Categorie Typering prijs per m3

I Rijtjes-/tussenwoning € 470,-

II Eind-/hoekwoning / 2 onder 1 kap € 505,-

IIIa Vrijstaande woning (standaard 
bouw)

€ 521,-

IIIb Vrijstaande woning (luxe bouw) € 660,-

Toelichting
  onder ‘standaard bouw’ wordt verstaan: seriematige 

bouw, d.w.z. in beginsel gekocht vanuit de catalogus 
(modelhuizen) van een projectontwikkelaar of aannemer. 

  onder ‘luxe bouw’ wordt verstaan: maatwerk bouw,  
d.w.z. in beginsel een eenmalig project op basis van de 
specifieke wensen van een (particuliere) opdrachtgever.

De m3-prijs is een indicatie van de gemiddelde herbouwkosten 
voor het type woonhuis. De werkelijk kosten kunnen door 
individuele invloeden afwijken. Deze afwijkingen kunnen 
(deels) worden gecompenseerd door toepassing van de 
hierna genoemde toeslagen. Bij de vaststelling van de 
m3-prijzen is uitgegaan van zgn. traditionele bouw waaronder 
dient te worden verstaan:

  woonhuizen gebouwd van steen met een harde 
dakbedekking

  houtskeletbouw met muren van steen of hout met een 
harde dakbedekking

Toeslagen
In de volgende situaties dient op de m3-prijs een toeslag te 
worden gehanteerd:

  rieten kap 3%
  plat dak 9%
  luxe afbouw* 10%
  inhoud < 250 m3 10%

*  Geldt alleen voor de categorieën I, II en IIIa. Onder ‘luxe afbouw’ wordt o.a. 
verstaan een bijzondere keuken of badkamer, maar ook ruimtelijke afwerking 
zoals vloeren, wanden of plafonds.

Bijgebouwen
De inhoud van aangebouwde (niet inpandige) en vrijstaande 
bijgebouwen — voorzover niet in gebruik als woon- of 
praktijkruimte — dient afzonderlijk te worden bepaald. 
Hiervoor kunnen de volgende  m3-prijzen worden gehanteerd:

Bouwaard prijs per m3

Steen 65% van de prijs per m3 (inclusief toeslagen) 
voor de woonhuis-categorie

Hout 35% van de prijs per m3 (inclusief toeslagen) 
voor de woonhuis-categorie
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Preventiemeter Inboedel
Woon- & VrijeTijdpakket

Naam verzekeringnemer  ___________________________________________________________________________________

Polisnummer             

Lees voor het beantwoorden van de vragen eerst de toelichting op de achterzijde.

Onderdeel A
1. Is de woning voorzien van een elektronische inbraakalarminstallatie? (indien ja ga naar A2; anders A3)  ja 5%
2. Is voor deze inbraakalarminstallatie een meldingsformulier afgegeven?  ja 5%
3. Is voor uw woning het politiecertificaat Veilige Woning afgegeven en/of is uw woning gebouwd na 01-01-2000?  ja 10%

Totaal preventievoordeel onderdeel A*  __ %
*Als u niet alle vragen met “ja” heeft beantwoord, beantwoord dan ook onderdeel B.

Onderdeel B
1. Inbraak (NIET invullen als vraag A3 met ‘ja’ is beantwoord)
a. Is beveiligingsverlichting rondom de woning aanwezig?  ja 2
b. Zijn alle buitendeuren voorzien van een hoofdslot en minimaal één bijzetslot?  ja 4
c. Zijn alle draaibare ramen voorzien van afsluitbare vergrendelingen?  ja 4
d. Staat op alle ‘van buiten bereikbare’ sloten het SKG-keurmerk aangegeven?  ja 4
e.  Zijn alle naar buiten draaiende deuren en ramen aan de scharnierzijde voorzien  

van dievenklauwen of -pinnen?  ja 3
f. Zijn schuifdeuren* voorzien van een uittilblokkering?  ja 3
g. Zijn de buitendeuren voorzien van een anti-inbraakstrip?  ja 3
* Indien niet aanwezig mag ‘ja’ worden aangekruist

Subtotaal onderdeel B, vraag 1  ___

2. Brand
a. Is in de woning een blusapparaat aanwezig met een inhoud van < 6 kg./ltr.  ja 2
  > 6 kg./ltr.  ja 4
b. Is de woning voorzien van ten minste 1 rookmelder?  ja 2
c. Is in de keuken een blusdeken voorhanden?  ja 4

Subtotaal onderdeel B, vraag 2  ___

3. Waterschade
a. Is de afvoerslang van de (af)wasmachine (vast) in de afvoerleiding bevestigd?  ja 2
b. Is de (af)wasmachine voorzien van een waterslot?  ja 3
c.  Staat de (af)wasmachine in een ruimte voorzien van een vloerschrobputje of  

in een lekbak voorzien van een afvoer?  ja 3

Subtotaal onderdeel B, vraag 3  ___

4. Bliksem/Overspanning    
a. Is alle audio-/visuele- en computerapparatuur beveiligd tegen bliksem/overspanning?  ja 3

Subtotaal onderdeel B, vraag 4  ___

Totaal aantal punten onderdeel B  ___ = ___ %

In onderstaand schema staat het kortingspercentage behorend bij het totaal aantal behaalde punten bij onderdeel B.

Aantal punten 0-5 6-10 11-15 16-25 26-35 36-40 41 en meer

Korting 0% 3% 5% 8% 10% 15% 20%
 

Totaal preventievoordeel onderdelen A + B ____%**
Het voordeel kan nooit meer dan 20% bedragen.

**  AEGON behoudt zich het recht voor af te wijken van de hier verkregen uitkomst als het aangeboden risico hiertoe aanleiding geeft.
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Toelichting Preventiemeter

Onderdeel A
1.  De bij dit punt bedoelde elektronische inbraakbeveiliging 

dient aan een aantal basisvereisten te voldoen, t.w.:
   inschakeling is alleen mogelijk d.m.v. een codepaneel, 

afstandsbediening of sleutel (dus geen “normale” aan/
uit-schakelaar)

   het systeem is voorzien van een noodvoeding (accu/
batterij)

   het systeem is voorzien van een ruimtelijk werkende 
detector in de woonkamer 

   het systeem is voorzien van een akoestische 
signalering (luid alarm)

2.  Als de woning is voorzien van een elektronische inbraak-
installatie, welke is aangebracht door een gecertificeerd 
beveiligingsbedrijf, verklaart dit bedrijf d.m.v. een af te 
geven meldingsformulier, dat de maatregelen zijn 
uitgevoerd conform de product- en installatie-eisen die de 
Stichting Kwaliteitsborging Preventie daaraan stelt. Dit 
meldingsformulier dient te worden overgelegd.

3.  In een aantal gemeenten kunt u zich door preventie-
adviseurs van de politie laten adviseren over 
woningbeveiliging. Wanneer u dit advies op volgt en de 
preventie-maatregelen worden goed gemonteerd, geeft de 
politie een veiligheidscertificaat af. Dit certificaat dient te 
worden overgelegd.

Onderdeel B

1 Inbraak
a.  Onder beveiligingsverlichting wordt verstaan verlichting met 

een bewegings-/warmtesensor.
b.  Bijzetsloten zijn extra vergrendelingen welke aan de 

binnenzijde van de buitendeur(en) zijn aangebracht.
c.  De bij dit punt bedoelde vergrendelingen dienen met een 

sleutel afsluitbaar te zijn.
d.  Het S(tichting) K(waliteitscentrum G(evelelementen)-

keurmerk bestaat uit een tekening van een huisje, al dan 
niet voorzien van een aantal sterren. De sloten van de 
(eenvoudig) van buiten af bereikbare gevelopeningen 
dienen hiervan te zijn voorzien.

e.  Dievenklauwen of -pinnen voorkomen dat ramen of deuren 
kunnen worden geopend door verwijdering van de 
scharnierpennen.

f.  Een uittilblokkering voorkomt het uit de rail/geleiding 
kunnen tillen van schuifdeuren.

g.  Een anti-inbraakstrip vormt een afdichting van de ruimte 
tussen de deur en het kozijn, waardoor het openbreken 
hiervan wordt  bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt.

2 Brand
a.  (Poeder)blussers met een inhoud van minder dan 6 kg./ltr. 

zijn veelal onvoldoende om een (beginnende) brand te 
blussen. Het verdient dan ook aanbeveling om een 
blusapparaat van ten minste 6 kg./ltr. in de woning te 
hebben. (Denkt u om de periodieke controle die aan het 
apparaat dient plaats te vinden).

b.  Het is aan te bevelen om per etage ten minste 1 rookmelder 
aan te brengen.

c.  Een blusdeken is een effectief middel om bijvoorbeeld 
“vlam in de pan” in de kiem te smoren.

3 Waterschade
De hieronder genoemde punten kunnen alleen worden 
toegepast als alle in de woning aanwezige machines zijn 
voorzien van de preventiemaatregel.
a.  (Vaste) bevestiging van de afvoerslang kan d.m.v. een aan 

de muur bevestigde beugel, maar ook door gebruik te 
maken van een zgn. ‘voorgevormde’ bocht.

b.  Een waterslot is veelal aangebracht bij de koppeling van de 
waterslang aan de waterleiding. In geval van een defect 
aan de machine zal een waterslot de toevoer van water 
blokkeren.

c.  De bij dit punt bedoelde lekbak wordt onder de machine 
geplaatst en dient te zijn aangesloten op een reguliere 
afvoerleiding.

4 Bliksem/Overspanning
a.  De in de woning aanwezige elektrische apparatuur kan op 2 

manieren worden beveiligd tegen indirecte inslag 
(overspanning). U kunt een overspanningsbeveiliging 
aansluiten op het stopcontact (fijnbeveiliging) waarop 
tevens de apparatuur is  aangesloten, maar u kunt ook een 
speciale overspanningsbeveiliging (laten) aanbrengen in 
uw meterkast (grofbeveiliging). Deze grofbeveiliging 
beschermt alle in de woning aanwezige elektronische 
apparatuur.

Preventietips
Naast de aan de voorzijde genoemde maatregelen, kunt u 
natuurlijk ook zgn. organisatorische maatregelen nemen om het 
een inbreker moeilijk te maken.

  Een goed sleutelbeheer zorgt ervoor dat alleen bevoegde 
personen in het bezit zijn van een sleutel.

  Hoe minder sleutels in omloop, hoe veiliger uw huis. Laat 
daarom al uw buitensloten gelijksluitend maken.

  Voorkom de aanwezigheid van ‘opklimmogelijkheden’ rond 
de woning. Berg ladders zo veel als mogelijk op of leg deze 
aan een ketting, voorzien van een goed hangslot, vast.

 Berg tuinmeubelen e.d. bij niet gebruik (achter slot) op.
  Voorkom zichtbare afwezigheid. Voorzie enkele 

lichtpunten van een schakelklok, waardoor het lijkt alsof 
iemand in de  woning aanwezig is. Maak afspraken over 
het leeghalen van de brievenbus.
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Inboedelwaardemeter
Woon- & VrijeTijdpakket

Naam verzekeringnemer  ___________________________________________________________________________________

Polisnummer             

Leeftijd hoofdkostwinnaar
 35 jaar en jonger 191
 36 t/m 50 jaar 254
 51 t/m 70 jaar 340
 71 jaar en ouder 319

 Aantal punten ______

Samenstelling huishouden
 Alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen) 0
 Echtpaar/samenwonenden (met/zonder inwonende kinderen) 85

 Aantal punten ______

Netto maandinkomen hoofdkostwinner
 t/m € 1.000,- 0
 € 1.001,- t/m € 2.000,- 85
 € 2.001,- t/m € 3.000,- 149
 € 3.001,- t/m € 4.850,- 244
 meer dan € 4.850,- *

 Aantal punten ______

Oppervlakte woning
 Tot en met 90 m2 0
 91 m2 tot en met 140 m2 53
 141 m2 tot en met 190 m2 159
 191 m2 tot en met 300 m2 202
 meer dan 300 m2 *

 Aantal punten ______

 Subtotaal geschatte waarde inboedel ______  x € 100,- =  € _____________________(A)

Bijtellingen bijzondere bezittingen
  Heeft u meer dan € 15.000,- aan bijzondere bezittingen  
(die u niet onder de rubriek kostbaarheden/recreatiegoederen wenst te verzekeren?) 
Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000,-?    € _____________________(B) 
Als de totale waarde meer is dan € 25.000,- s.v.p. specificatie en/of taxatierapporten meezenden.

De geschatte totale waarde van uw inboedel
(exclusief audio-/visuele-/comp.app. en lijfsieraden, zie toelichting op de achterzijde) € __________________ (A+B)

De inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld.

Ingevuld te  ______________________________________________________ d.d.    -   -    

Handtekening  _______________________________________________________________________________

* Gebruik van de inboedelwaardemeter niet mogelijk, zie verder bij toelichting.

Geldig tot 01-03-2011
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Toelichting Inboedelwaardemeter

Algemeen
De inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige 
en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te 
stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt 
afsluiten of wilt wijzigen. Op basis van deze inboedel waarde-
meter verlenen wij garantie tegen onderverzekering. Het 
puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op 
uitkomsten van onderzoek door het CVS naar de waarde van 
de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 
2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde 
vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de 
leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling 
van het huishouden en de oppervlakte van de woning.

Let op: de inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een 
hulpmiddel om de globale waarde van uw inboedel vast te 
stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als 
getaxeerde waarde in de zin van de wet. *

*  Als u aan de hand van deze inboedelwaardemeter uw inboedel niet kunt 
berekenen, of u  krijgt een andere waarde dan u verwacht heeft, dan kunt u de 
waarde van uw inboedel bepalen aan de hand van de inboedelinventarisatielijst.  
Ook kunt u de waarde in die gevallen laten bepalen door deskundigen. 

Netto maandinkomen hoofdkostwinner 
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van 
de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan 
bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, 
ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. 
Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

Oppervlakte woning
Voor het vaststellen van de oppervlakte van de woning meet u 
het oppervlak van alle vertrekken en ruimtes die tot de woning 
behoren. Hieronder worden verstaan woonkamers, (bij)
keukens, badkamers/doucheruimtes, slaapkamers, 
zolder(kamers), overige kamers, kelder,  wasruimte, 
bergruimte/schuur en garage. 

Bijzondere bezittingen
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen 
verstaan.Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  verzamelingen
  antiek
  kunst
  muziekinstrumenten.

Audio-, visuele- en computerapparatuur en 
lijfsieraden
Boven het verzekerd bedrag inboedel wordt standaard 
meeverzekerd audio-, visuele- en computerapparatuur (inclusief 
cd’s, dvd’s , lp’s, software, etc) voor € 5.000,- en lijfsieraden 
voor € 1.000,- (geen garantie tegen onderverzekering)
Wilt u een hoger bedrag verzekeren, geef dit dan aan bij vraag 
4. Inboedel.
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