
 2. OPSTAL- / INBOEDELVERZEKERING ALGEMEEN

a. Risico-omschrijving

Risico-adres  ❏ zelfde als correspondentieadres verzekeringnemer
 ❏ anders, nl.  _______________________________________
  ___________________________________________________
Ligging ❏ binnen bebouwde kom ❏ buiten bebouwde kom
Bouwaard woning  ❏ steen / hard ❏ anders, nl.  ________________
   ____________________________

Bouwjaar woning  _______________________________________________________  
Betonnen verdiepingsvloer?  ❏ ja ❏ nee 
(Verdiepingsvloer is de vloer tussen begane grond en 1e verdieping).

Permanent bewoond?  ❏ ja ❏ nee
Gevaarlijke belendingen / omstandigheden?  ❏ ja**  ❏ nee
Onderhoudstoestand van het pand
          ❏ uitstekend    ❏ goed    ❏ redelijk    ❏ matig    ❏ slecht

b. Gebruik woning / pand

❏ uitsluitend particuliere bewoning
❏ woon- / winkel pand **
❏ (mede) pension- / kamerverhuur
❏ recreatiewoning, zie verder onder 2.c.
❏ anders, nl.  ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

c. Recreatiewoning

Indien sprake van recreatiewoning, staat deze op een 
bewaakt terrein?    ❏ ja ❏ nee
Wordt de recreatiewoning verhuurd aan derden?  ❏ ja ❏ nee
Zo ja, hoeveel weken per jaar vindt verhuur aan derden plaats? _______ weken
Is de gas-, water- en elektravoorziening aangesloten op het 
openbare net?    ❏ ja ❏ nee**
Wordt gas via een gasslang aangevoerd?   ❏ ja  ❏ nee
Zo ja, is dit een goedgekeurde hoge druk gasslang van 

max. 2 jaar oud?    ❏ ja  ❏ nee 

3. OPSTALVERZEKERING

Ingangsdatum nieuwe verzekering / wijziging  _______________________________  
Polisnummer in geval van wijziging  ________________________________________  
Is er voorlopige dekking verleend? ❏ nee ❏  ja, door  ___________
_______________________________________________________________________
                    
a. Gewenste dekking

❏ extra uitgebreide gevaren
❏ meest uitgebreide gevaren (alle plotseling van buiten komende onheilen)
❏ incl. glas ❏ excl. glas
vrijwillig eigen risico voor alle risico’s  ❏ geen         ❏  250,–

b. Verzekerd bedrag

Verzekerd bedrag (herbouwwaarde)   _____________________________________
Is het verzekerd bedrag vastgesteld middels een Herbouwwaarde meter voor
Woningen van het Verbond van Verzekeraars     ❏ ja (deze meesturen a.u.b.)    ❏ nee
Indien het verzekerd bedrag is vastgesteld middels deze Herbouwwaarde-meter voor Woningen  
dan kan OVZ verzekeringen gedurende 5 jaar een garantie verlenen tegen onderverzekering.

Bij de herbouwwaardeberekening en vaststelling van het verzekerd bedrag 
zijn opgenomen en dienen derhalve te worden meeverzekerd:
❏ fundering(en)   ❏ ja ❏ nee
❏ bijgebouw(en)   ❏ ja ❏ nee

Tussenpersoon  _________________________________________________________
Nummer  ______________________________________________________________

a. Keuze verzekeringsvormen

 Welke verzekering(en) wenst u aan te vragen of te wijzigen d.m.v. dit formulier:
❏	opstalverzekering  ❏	aanvraag ❏ wijziging
❏	 inboedelverzekering  ❏	aanvraag ❏ wijziging
❏	aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren  ❏	aanvraag ❏ wijziging
❏	motorrijtuigenverzekering ❏	aanvraag ❏ wijziging
❏	caravanverzekering  ❏	aanvraag ❏ wijziging
❏	 rechtsbijstandverzekering ❏	aanvraag ❏ wijziging 
❏	uitvaartverzekering ❏	aanvraag ❏ wijziging

Vraagt u deze verzekering(en) als “losse polis” aan 
of dient/dienen deze opgenomen te worden in een 
OVZ Privé Combinatie (pakketpolis) ❏ losse polis ❏ pakket

b. Contractgegevens
De contractduur voor een motorrijtuigen- en caravanverzekering is standaard  1 jaar en kan niet wor-
den aangepast. De contractduur voor opstal-, inboedel-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzeke-
ringen is standaard 5 jaar. Voor de uitvaartverzekering geldt de gekozen contractsduur.
Onderstaand kan gekozen worden voor een afwijkende contractduur. De keuze voor een afwijkende 
contractduur is van toepassing op alle binnen het pakket vallende polissen, behalve op motorrijtuigen- 
en caravanverzekeringen. Na afloop van de contractduur wordt deze met een zelfde termijn stilzwij-
gend verlengd.
 
Afwijkende contractduur  ❏ 1 jaar (premietoeslag 5%, behalve bij motorrijtuigen- en
       caravanverzekering)

Incasso / betaling ❏ via assurantieadviseur   ❏ aan OVZ verzekeringen
Betaling per ❏ jaar ❏ half jaar ❏ kwartaal ❏ maand 
 
Automatische incasso  ❏ ja        ❏ nee
Bank- / gironummer    ❏ als vermeld bij verzekeringnemer
 ❏ anders, nl. ____________________________________
 
Toelichting

Indien u voor betaling per maand, kwartaal of half jaar hebt gekozen en de premies door OVZ  
verzekeringen worden geïncasseerd dan is automatische incasso verplicht. Door ondertekening van dit 
aanvraagformulier machtigt u OVZ-verzekeringen om periodiek de verschuldigde premies incl. kosten  
en assurantiebelasting van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk moment worden 
herroepen. De afschrijvingen kunnen steeds binnen 30 dagen ongedaan worden gemaakt.

Voor polissen binnen de OVZ Privé Combinatie (pakketpolis) wordt geen toeslag op de premie  
berekend voor half jaar-, kwartaal- of maandbetaling. Een dergelijke toeslag wordt wel berekend in 
geval van (een) losse polis(sen).

 1. ALGEMENE GEGEVENS *

c. Gegevens 1e verzekeringnemer / aanvrager

Naam / voorletter(s)  __________________________________ ❏ man ❏ vrouw

Correspondentie-adres  __________________________________________________

Postcode  ______________________________ Woonplaats  ____________________

Geboortedatum  ________________________ Nationaliteit  ____________________

Telefoon  _______________________________ Mobiel  ________________________

Bank / gironummer  _____________________________________________________

Burgerlijke staat:     ❏ alleenstaand     ❏ gehuwd     ❏ samenwonend

Sofinummer ____________________________________________________________

d.  Gegevens 2e verzekeringnemer / aanvrager

Naam / voorletter(s)  __________________________________ ❏ man ❏ vrouw

Geboortedatum  _______________________  Nationaliteit  ___________________

OVZ
O N D E R L I N G E V E R ZE KE R

I N
G

E
N

O
V

Z
••

••••••••••••••••••

ve
rz

ek
er

in
ge

n
aanvraag - / wijzigingsformulier

Particuliere verzekeringen

** Toelichten bij onderdeel 11. van dit formulier



c. Appartement

Is er sprake van een appartement binnen een appartementencomplex ?
    ❏ ja   ❏ nee
Zo ja, dient de dekking voor het individueel appartementsrecht 
te worden meeverzekerd ?   ❏ ja   ❏ nee

(Op het gangbare premiepromillage zal een toeslag van 25% worden doorberekend).

d. Schadeverloop laatste 5 jaar

Schadedatum (-data)  ____________________________________________________
Schadebedrag(en)   ____________________________________________________  
Omschrijving voorval(len)  ________________________________________________   
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
e. Elders lopende verzekeringen

Is het ter verzekering aangeboden object ook nog elders verzekerd?
    ❏ ja   ❏ nee
Zo ja, hieronder specificeren a.u.b.
Soort verzekering  _______________________________________________________
Maatschappij ___________________________________________________________
Polisnummer  ___________________________________________________________
Dekking  _______________________________________________________________
Afloopdatum  ___________________________________________________________
Verzekerd bedrag   _____________________________________________________
Zijn de verzekerde bedragen van gebouwen geïndexeerd? ❏ ja   ❏ nee
Zijn de elders lopende verzekeringen inmiddels opgezegd? ❏ ja   ❏ nee
Zijn er opzegkaartjes bijgesloten?   ❏ ja   ❏ nee

4. INBOEDELVERZEKERING

Ingangsdatum nieuwe verzekering / wijziging   ______________________________  
Polisnummer in geval van wijziging   _______________________________________  
Is er voorlopige dekking verleend? ❏ nee  ❏  ja, door   ________
      ____________________
a. Gewenste dekking 

❏ extra uitgebreide gevaren
❏ meest uitgebreide gevaren (alle plotseling van buiten komende onheilen)
vrijwillig eigen risico alle risico’s:    ❏ geen        ❏  125,-        ❏  250,-
❏ glas meeverzekeren
U kunt glas mee verzekeren indien u uw woning huurt. 
In geval van een koopwoning dient u het glas op de opstalverzekering te verzekeren.

b. Verzekerd bedrag

Totaal verzekerd bedrag (nieuwwaarde)   __________________________________  
Is het verzekerd bedrag vastgesteld middels de Inboedel Waarde Meter 
van OVZ verzekeringen   ❏ ja   ❏ nee
Indien het verzekerd bedrag is vastgesteld middels de Inboedel Waarde Meter van OVZ verzekeringen 
dan kan OVZ-verzekeringen, gedurende 5 jaar een garantie verlenen tegen onderverzekering.

Audio-, visuele- en computerapparatuur
Onder de inboedelverzekering van OVZ verzekeringen is diefstal van audio-, visuele- en computerap-
paratuur standaard gezamenlijk verzekerd tot een maximum van  10.000,- per gebeurtenis (behalve 
indien aanwezig in Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht). 
Indien u meer aan dergelijke apparatuur bezit kunt u dit eventueel aanvullend verzekeren. 

Bezit u in totaal meer dan  10.000,- aan audio-, 
visuele- en computerapparatuur? ❏ ja ❏ nee
Zo ja, welk bedrag bezit u in totaliteit    ____________________________
Wenst u het bedrag boven  10.000,- mee te 
verzekeren tegen diefstal onder deze polis? ❏ ja ❏ nee
Premietoeslag over dit meerdere bedraagt  13,50 per duizend euro verzekerde som.

Aankoopnota's of specificatie bijvoegen.

Lijfsieraden
Onder de inboedelverzekering van OVZ verzekeringen is diefstal van lijfsieraden standaard verzekerd tot 
een maximum van  2.500,- per gebeurtenis. Indien u meer aan lijfsieraden bezit kunt u dit eventueel 
aanvullend verzekeren. 

Bezit u meer dan  2.500,- aan lijfsieraden?   ❏ ja   ❏ nee
Zo ja, welk bedrag bezit u in totaliteit     ____________
Wenst u het bedrag boven  2.500,– mee te verzekeren 
tegen diefstal onder deze polis?   ❏ ja   ❏ nee
Premietoeslag over dit meerdere bedraagt  13,50 per duizend euro verzekerde som.  
Aankoopnota’s, specificatie of taxatie bijvoegen.

Huurdersbelang
Huurdersbelang is het totaal aan verbeteringen, veranderingen en uitbreidingen welke voor rekening 
van verzekeringnemer zijn aangebracht in een huurwoning. 
Schade aan huurdersbelang is tot 10% van het verzekerd bedrag standaard meeverzekerd. 
Indien het bedrag aan huurdersbelang hoger is dan kunt u dit aanvullend verzekeren.

Is er meer dan 10% van het verzekerd bedrag aan 
huurdersbelang?    ❏ ja   ❏ nee
Zo ja, hoeveel bedraagt het huurdersbelang in totaliteit   ____________   
Wenst u het meerdere, boven de 10%, mee te verzekeren? ❏ ja   ❏ nee

c. Inbraakpreventie / beveiliging

Beveiligingsinstallatie aanwezig ❏ ja (certificaat meesturen)   ❏ nee
Andere maatregelen  ❏ keurmerk veilig wonen 
      (certificaat meesturen)
  ❏ borg (certificaat meesturen)
  ❏ anders, nl.  ________________________
   ___________________________________
Afhankelijk van het niveau van de getroffen maatregelen is een korting op de premie mogelijk.

d. Schadeverloop laatste 5 jaar

Schadedatum (-data)  ____________________________________________________  
Schadebedrag(en)     ___________________________________________________  

Omschrijving voorval(len)  ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

 
e. Elders lopende verzekeringen

Is de ter verzekering aangeboden inboedel ook nog elders verzekerd ?
    ❏ ja   ❏ nee
Zo ja, hieronder specificeren a.u.b.
Soort verzekering  _______________________________________________________  
Maatschappij ___________________________________________________________  
Polisnummer  ___________________________________________________________  
Dekking  _______________________________________________________________  
Afloopdatum  ___________________________________________________________  
Verzekerd bedrag   _____________________________________________________  

Zijn de verzekerde bedragen geïndexeerd?   ❏ ja   ❏ nee
Zijn de elders lopende verzekeringen inmiddels opgezegd? ❏ ja   ❏ nee
Zijn er opzegkaartjes bijgesloten?   ❏ ja   ❏ nee

5. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN (A.V.P.)

Ingangsdatum nieuwe verzekering / wijziging  _______________________________  
Polisnummer in geval van wijziging  ________________________________________
Is er voorlopige dekking verleend? ❏ nee ❏ ja, door  ___________
   ____________________

a. Gewenste dekking 

❏ gezin / samenwonend 
❏ alleenstaande met kind(eren)
❏ alleenstaande zonder kind(eren)
❏ jagersrisico meeverzekeren

b. Verzekerd bedrag

Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis: ❏  500.000,–    ❏  1.200.000,–

c. Eigen risico’s

Vrijwillig eigen risico per gebeurtenis:

❏ geen    ❏  125,- alle schaden    ❏  175,- voor schade door kinderen 

d. Schadeverloop laatste 5 jaar

Schadedatum (-data)  ____________________________________________________
Schadebedrag(en)    ____________________________________________________  
Omschrijving voorval(len)   _______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  



6. MOTORRIJTUIGEN- EN AANVERWANTE VERZEKERINGEN

Ingangsdatum nieuwe verzekering / wijziging  _______________________________  
Contractduur altijd 1 jaar, met stilzwijgende verlenging voor zelfde periode.

a. 1e Regelmatige bestuurder indien 1e verzekeringnemer / aanvrager

Cat. rijbewijs : A (< 25kw) / A (>25 kw) / B / C / D / E, nr.  ___________________  
Datum afgifte  __________________________________________________________
Zijn er aantekeningen op het rijbewijs gesteld ?  ❏ ja**   ❏ nee
Wordt uw rijvaardigheid beïnvloed door een handicap, 
ziekte of gebruik medicijnen ?   ❏ ja**   ❏ nee

b. 2e Regelmatige bestuurder(s) indien niet 1e verzekeringnemer / aanvrager 

Naam / voorletter(s)  __________________________________ ❏ man ❏ vrouw
Adres  _________________________________________________________________
Postcode  _____________________________  Woonplaats  ___________________
Geboortedatum  _______________________  Nationaliteit  ___________________
Telefoon  ______________________________  Mobiel  _______________________
Beroep  ________________________________________________________________  
Cat. rijbewijs A (< 25 kw) / A (> 25 kw) / B / C / D / E, nr.  ___________________  
Datum afgifte  __________________________________________________________  
Zijn er aantekeningen op het rijbewijs gesteld ?  ❏ ja**   ❏ nee
Wordt uw rijvaardigheid beïnvloed door een handicap, 
ziekte of gebruik medicijnen ?   ❏ ja**   ❏ nee

c. Te verzekeren object (voor ieder object een aparte aanvraag invullen).
 (Zie voor gegevens van het object het kentekenbewijs).

Het te verzekeren motorrijtuig betreft een:
❏ personenauto ❏ bestelauto ❏ old-timer ❏ kampeerauto
❏ motorfiets / scooter ❏ motorfiets met zijspan ❏ aanhangwagen
Merk  ________________________________  Type (volledig) _________________
Vermogen (aantal kw’s) _________________  Cilinderinhoud (aantal CC’s)  _____
Kenteken  _____________________________  Bouwjaar  _____________________
Chassisnummer / meldcode  ______________________________________________
Motornummer (bij motoren en scooters)  ___________________________________  
Gewicht (massa ledig voertuig)  ___________________________________________  
Laadvermogen (motorrijtuigen met “grijs” kenteken) _________________________
Brandstof    ❏ benzine    ❏ gas    ❏ diesel
Oorspr. cataloguswaarde   ____________________ ❏ incl. BTW   ❏ excl. BTW 
Dagwaarde   ________________________________ ❏ incl. BTW   ❏ excl. BTW
Meerprijs accessoires**  ______________________ ❏ incl. BTW   ❏ excl. BTW
Aantal zitplaatsen  ______________________  Kilometerteller stand  _________  km
Tenaamstelling kenteken  _________________________________________________  
Geb.datum kentekenhouder  ______________________________________________  

d. Diefstal preventieve maatregelen

Is het motorrijtuig voorzien van een alarminstallatie? ❏ ja   ❏ nee
Is het motorrijtuig voorzien van een startblokkering?  ❏ ja   ❏ nee
Zijn of worden andere (mechanische) maatregelen genomen om 
diefstal  te voorkomen (ART slot, identificatiesysteem, etc.)? ❏ ja   ❏ nee

e. Dekking motorrijtuig

❏ WA (wettelijke aansprakelijkheid)
❏ WA + beperkt casco
❏ WA + volledig casco

f. Vrijwillig EXTRA eigen risico in geval van volledig cascoschade(n)

❏  90,-        ❏  315,-        ❏  540,-

g. Aanvullende dekkingsmogelijkheden

❏ ongevallen in- of opzittenden 
❏ verhaalsrechtsbijstand motorrijtuigen 
❏ rechtsbijstand motorrijtuigen 

h. Kledingschade motor/scooterverzekering

Dient bij de motor-/scooterverzekering kledingschade te worden 
meeverzekerd (helm, kleding, schoenen)?   ❏ ja   ❏ nee
Bij WA + volledig casco dekking is dit tot max.  500,– gratis meeverzekerd op basis van een 
beperktere dekking.

❏ tot      500,– vaste premie  10,– per jaar;
❏ tot   1.000,– vaste premie  20,– per jaar;
❏ tot   1.500,– vaste premie  30,– per jaar.
(De verzekerde bedragen gelden per gebeurtenis en per opzittende).

i. Gebruik van het motorrijtuig

Maximum jaar kilometrage 
personenauto’s ❏ 5.000 km   ❏ onbeperkt
Maximum jaar kilometrage 
bestelauto’s ❏ 5.000 km   ❏ 30.000 km   ❏ onbeperkt
Maximum jaar kilometrage 
motor/scooter ❏ 6.000 km   ❏ 15.000 km   ❏ onbeperkt
Indien een tarief van toepassing is waarbij het aantal te rijden kilometers per jaar is beperkt dan 
dient altijd  de stand van de kilometerteller per de ingangs- of mutatiedatum te worden vermeld bij 
onderdeel 6.c.

Voor welke doeleinden wordt het motorrijtuig gebruikt ?
❏ privé    ❏ zakelijk    ❏ beiden
❏ vervoer van zaken voor derden of personen tegen betaling**

j. Overige mededelingen / vorige verzekering

Is de aanvrager/regelmatige bestuurder in de afgelopen 3 jaar 
bij een schade betrokken geweest?   ❏ ja**   ❏ nee
Zo ja, in welk(e) ja(a)r(en)  ________________________________________________  

Heeft de aanvrager/regelmatige bestuurder eerder een 
motorrijtuigenverzekering gehad?   ❏ ja   ❏ nee
Zo ja, bij welke maatschappij  _____________________________________________  
Polisnummer  ___________________________________________________________

Wenst u een geldige B / M-verklaring in te brengen op 
deze verzekering?    ❏ ja   ❏ nee
Zo ja, aantal schadevrije jaren  _____________________________________________  
(Originele verklaring bijvoegen).
Zo nee, waarom niet:  ___________________________________________________

Heeft u een aanvullende rijvaardigheidsopleiding gevolgd m.b.t. het rijden 
op een motorfiets / scooter?   ❏ ja   ❏ nee
(Zo ja, s.v.p. kopie certificaat / diploma meesturen).

Is de aanvrager/regelmatige bestuurder ooit, (voor ongeacht welke 
categorie  van het rijbewijs) al dan niet voorwaardelijk, de rijbevoegdheid 
ontzegd?    ❏ ja**   ❏ nee

7. CARAVANVERZEKERING

Ingangsdatum nieuwe verzekering / wijziging  _______________________________  
Contractduur altijd 1 jaar, met stilzwijgende verlenging voor zelfde periode.

Polisnummer in geval van wijziging   _____________________________
Is er voorlopige dekking verleend? ❏ nee ❏  ja, door  __________
   ____________________

a. Te verzekeren object

Soort caravan ❏ toercaravan ❏ vouwkampeerwagen
	 ❏ stacaravan ❏ toercaravan in gebruik als stacaravan
  ❏ anders, nl.  _____________________

Merk _____________________________  Type  ____________________________
Chassisnummer ____________________  Kenteken/registratienummer  _______
Bouwjaar__________________________  Modeljaar  _______________________
Afmetingen  Lengte _________ m   Breedte _________ m   Gewicht ________  kg

Wie is de eigenaar:  ❏	verzekeringnemer ❏	anders, nl. **  ___________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Huidige cataloguswaarde object   ________  (incl. vaste inventaris en toebehoren)
Huidige cataloguswaarde voortent/luifel   _________________________________  
Huidige waarde aanbouw   ______________________________________________  
Huidige nieuwwaarde inboedel   _________________  (losse huishoudelijke zaken

incl. reisbagage)

b. Gewenste dekking

❏ Normaal dekking - 1 jaar nieuwwaarderegeling
 - incl. gevolgschade van eigen gebrek
 - excl. eigen gebrekschade, zijnde de kosten voor herstel 
  van constructie en materiaalfouten aan het object zelf.

** Toelichten bij onderdeel 11. van dit formulier



❏ Extra dekking - 5 jaar nieuwwaarderegeling
 - incl. gevolgschade van eigen gebrek
 - incl. eigen gebrekschade, zijnde de kosten voor herstel 
  van constructie en materiaalfouten aan het object zelf, 
  gedurende 5 jaar vanaf de datum waarop de caravan nieuw 
  werd geleverd.

c. Eigen risico

Het standaard eigen risico voor cascoschaden bedraagt  50,- per gebeurtenis.
Het is mogelijk een vrijwillig extra eigen risico op te nemen voor alle risico’s.
Vrijwillig EXTRA eigen risico ❏ geen
 ❏  125,- (10% premiekorting)
 ❏  250,- (20% premiekorting)
 ❏  500,- (30% premiekorting)

d. Diversen

1. Wordt de caravan uitsluitend voor recreatieve doeleinden gebruikt?
 ❏ ja  ❏ nee, ook voor  ________________________________
2. Verblijft de caravan langer dan 3 maanden per jaar in het buitenland?
 ❏ nee ❏ ja, in  ________________________________________
3. Wenst u medeverzekering van “particulier” verhuur?
 ❏ nee ❏ ja
4. Waar wordt de caravan gewoonlijk gestald?
 Straat  _______________________________________________________________
 Postcode + plaats  ____________________________________________________
5. Heeft de caravan een vaste standplaats?
 ❏ nee ❏ ja
  Straat  __________________________________________
  Postcode + plaats  _______________________________
 Zo ja, ligt deze standplaats in de uiterwaarden van een rivier? ❏ nee   ❏ ja

 Zo ja, welke voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat door hoge 
 waterstand de caravan en andere meeverzekerde zaken schade oplopen?  _____

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

e. Diefstalpreventieve maatregelen toercaravan of vouwwagen
Toercaravans of vouwwagens welke niet ouder zijn dan 5 jaar dienen op het moment dat zij zonder  
toezicht worden achtergelaten te zijn voorzien van een TNO-goedgekeurd koppelingsslot. Indien de 
nieuwwaarde meer bedraagt dan  15.000,- dient op dat moment bovendien een TNO-goedgekeurde 
wielklem te zijn gemonteerd. Zonder deze diefstalpreventieve maatregelen is de diefstaldekking niet van 
kracht. Diefstalpreventieve materialen zijn gratis meeverzekerd. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor 
de details!

Heeft u een TNO-goedgekeurd koppelingsslot? ❏ ja    ❏ nee
Heeft u een TNO-goedgekeurde wielklem?  ❏ ja    ❏ nee

f. Schadeverloop laatste 5 jaar

Schadedatum (-data)  ____________________________________________________  
Schadebedrag(en)   ____________________________________________________  
Omschrijving voorval(len)  ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

8. RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 

Ingangsdatum nieuwe verzekering / wijziging  _______________________________  
Polisnummer in geval van wijziging  ________________________________________
Welke soort verzekering wenst u aan te vragen / te wijzigen?
❏ rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (ga naar 8.a. en 8.d.)
❏ rechtsbijstandverzekering voor particulieren (ga naar 8.b. en 8.d. en 8.e.)
❏ rechtsbijstandverzekering bewustdekking (ga naar 8.c. en 8.d. en 8.e.)

a. Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers

❏ voor het hele gezin
❏ voor alleenwonende / alleenstaande

Ik kies daarbij voor optimale zekerheid met:
❏ het pluspakket (o.a. werelddekking en onbeperkt juridisch advies)
Alleen af te sluiten in combinatie met bovenstaande dekking!!

b. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren

❏ voor het hele gezin
❏ voor alleenwonende / alleenstaande

Ik kies daarbij voor optimale zekerheid met:
❏ het pluspakket (o.a. vermogensbeheer, fiscale zaken, mediation bij echtscheiding 
 en geen eigen risico)
Alleen af te sluiten in combinatie met bovenstaande dekking!!

c. Rechtsbijstandverzekering bewustdekking

❏ voor het hele gezin
❏ voor alleenwonende / alleenstaande

d. Algemene vragen m.b.t. rubrieken rechtsbijstandverzekeringen

 verkeersdeelnemers, particulieren en bewustdekking
Gebruik de ruimte onder 8.f. Toelichting voor uw antwoord indien één van de onderstaande vragen  
met “ja” wordt beantwoord.

Bent u of is één van uw gezinsleden in de afgelopen acht jaar 
strafrechtelijk veroordeeld?    ❏ ja   ❏ nee
Bent u of is één van uw gezinsleden in de afgelopen drie jaar in een
(rechts)geschil betrokken geweest?    ❏ ja   ❏ nee

Heeft de afgelopen acht jaar een verzekeraar uw 
rechtsbijstandverzekering opgezegd, bijzondere voorwaarden 
gesteld of uw aanvraag geweigerd?    ❏ ja     ❏ nee

Verwacht u binnen afzienbare tijd bij een (juridisch) geschil 
betrokken te raken?    ❏ ja   ❏ nee

e. Algemene vragen m.b.t. de rechtsbijstandverzekering particulieren  

en bewustdekking
Gebruik de ruimte onder 8.f. Toelichting voor uw antwoord indien één van de onderstaande vragen 
met “ja” wordt beantwoord.

Bent u of is één van uw gezinsleden voor rechtsbijstand verzekerd of in
de afgelopen drie jaar verzekerd geweest?   ❏ ja   ❏ nee
Zo ja, bij welke maatschappij en wat is de reden dat de verzekering 
is beëindigd / opgezegd?  ________________________________________________
_______________________________________________________________________  

Is binnen het bedrijf waar u of één van uw gezinsleden werkt een
reorganisatie aangekondigd?   ❏ ja   ❏ nee

Verwacht u de komende twee jaar wijzigingen in het voor uw omgeving 
geldende bestemmingsplan?   ❏ ja   ❏ nee

Zijn er andere feiten en/of omstandigheden bekend, die voor het 
beoordelen van het risico door de maatschappij van belang 
zouden kunnen zijn?     ❏ ja   ❏ nee

Wachttijd rechtsbijstandverzekering
Om niet geconfronteerd te worden met juridische problemen die bij het aangaan van de verzekering 
al in de lucht hingen, nemen alle rechtsbijstandverzekeraars een wachttijd in acht. 
Deze duurt drie maanden, waarin zulke zaken dus niet in behandeling worden genomen. In geval 
van een arbeidsrechtelijk geschil bedraagt deze termijn 6 maanden en in een geschil over onteigening 
12 maanden. 

f. Toelichting

Indien één of meer algemene vragen (8.d. e/o 8.e.) met ja zijn beantwoord, dan 
graag hieronder of op een apart vel toelichten:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Heeft u over de afgelopen acht jaar feiten te melden omtrent een eventueel 
strafrechtelijk verleden van u, zoals bijvoorbeeld een strafrechtelijke veroordeling 
wegens een vermogens- of geweldsmisdrijf?                      ❏ ja**   ❏ nee

Is u ooit een schadeuitkering geweigerd? Of is u ooit een verzekering geweigerd, 
opgezegd of zijn er ooit beperkende maatregelen gesteld?
                       ❏ ja**   ❏ nee
Zo ja, door welke maatschappij en wat was de reden?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. TOELICHTING

(Desgewenst kunt u uw toelichting op een apart vel en / of vertrouwelijk aan de 
directie zenden).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. MEDEDELINGEN VOOR KANDIDAAT-VERZEKERDEN*

1. Regeling informatie verstrekking

a. Geschillen
 Geschillen over deze verzekeringsovereenkomst, zijn onderworpen aan het Nederlands recht, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

b. Onafhankelijke klachtenbehandeling
 Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dienen eerst intern bij OVZ 
 verzekeringen kenbaar gemaakt te worden. U kunt uw schriftelijke klacht sturen aan: 
 OVZ verzekeringen; Postbus 45; 4460 AA  GOES. 

 Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot: 
 1. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
  Postbus 93560; 2509 AN  DEN HAAG
  Zij tracht door bemiddeling de klacht op te lossen.

 2. Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf
  Postbus 93560; 2509 AN  DEN HAAG
  Toetst of de goede naam van het verzekeringsbedrijf is geschaad.

 3. De bevoegde rechterlijke instantie.

2. Bescherming persoonsgegevens

 De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoon-
 gegevens kunnen worden opgenomen in een door OVZ verzekeringen gevoerde persoonsregistra-

tie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.

 ’Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze 
worden door ons, OVZ Verzekeringen, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van 
fraude jegens financieel instellingen voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wette-
lijke verplichtingen’. 
’In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij, OVZ Verzekeringen, 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’

3. Verzekeringsvoorwaarden

 De aanvrager / (kandidaat) verzekeringnemer verklaart akkoord te zijn met de op de verzekering 
 van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden. Deze liggen ter inzage op kantoor bij OVZ 
 verzekeringen en kunnen desgewenst voor het sluiten van de verzekering worden toegezonden.
 U kunt hiervoor ook informeren bij uw assurantietussenpersoon. De voorwaarden worden in elk 

geval afgegeven bij de afgifte van de polis.

4. Mededelingsplicht

 U bent als aanvrager / (kandidaat) verzekeringnemer zelf verantwoordelijk voor de juiste beant-
woording van de vragen in het aanvraagformulier, ook al vult een ander het formulier voor u in. Uw 
plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat voor OVZ verzekeringen van belang kan zijn 
voor de beoordeling van het te verzekeren risico, de persoon van de aanvrager / verzekeringnemer 
of andere belanghebbenden.  
OVZ verzekeringen moet immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting 
kunnen maken van het te verzekeren risico.

 Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het 
recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. OVZ verzekeringen heeft het recht de verzekering 
op te zeggen als zij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zou hebben geslo-
ten. Dit recht heeft OVZ verzekeringen ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 
7:929-931 Burgerlijk Wetboek.

13. ONDERTEKENING AANVRAAGFORMULIER **

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en 
geen feiten, welke voor het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst voor 
OVZ verzekeringen van belang zouden kunnen zijn, te hebben verzwegen of 
verkeerd te hebben voorgesteld. Ondergetekende verplicht zich de polis(sen) tegen 
betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen. Tevens verklaart ondergete-
kende bekend te zijn met de voor deze overeenkomst geldende polisvoorwaarden 
en contractduur van de verzekeringen. Een exemplaar van de polisvoorwaarden 
kan op verzoek kosteloos worden toegestuurd. 

Plaats ______________________________ Datum  ___________________________

Handtekening aanvrager  _________________________________________________

9. UITVAARTVERZEKERING

ALLEEN MOGELIJK BINNEN HET OVZ  ONDERLINGE 

COMBINATIEPAKKET !!! VAN 1719.

Ingangsdatum nieuwe verzekering/wijziging  ________________________________
Polisnummer in geval van wijziging  ________________________________________
Welke soort verzekering wenst u aan te vragen of te wijzigen.
																																									❏ Individuele polis     ❏ Gezinspolis

Ondergetekende, verzekeringnemer en tevens verzekerde 1, verklaart vorengenoemde vragen 
eigenhandig te hebben ingevuld en er zich van bewust te zijn dat verzwijging van gegevens of 
onjuiste of onvolledige opgaven de nietigheid van de verzekering tot gevolg kan hebben.

Plaats ______________________________ Datum  ___________________________

Handtekening  __________________________________________________________

10. SLOTVRAGEN

Waar bij onderstaande vragen over ’’u’’ wordt gesproken dient gelezen te worden: 
verzekeringnemer, de medeverzekerden, de belanghebbenden (zoals eigenaar van 
het motorrijtuig of regelmatige bestuurder).

Dit formulier volledig invullen. Wij gaan ervan uit dat verzekerde 1 tevens als 
verzekeringnemer optreedt. Tenzij u anders opgeeft nemen wij aan, dat op de polis 
als begunstigden voor de uitkering bij overlijden moet worden genoemd: 
1. De weduwe/weduwnaar, of enig wettig kind, of een ouder, die de polis en 
een bewijs van overlijden aan de maatschappij afgeeft 2. Diens weduwe / 
weduwnaar / geregistreerd partner 3. Diens kinderen 4. Diens erfgenamen.

 Verzekerde 1 Verzekerde 2 Verzekerde 3

Achternaam

Voornamen

Man of Vrouw?

Geboortedatum

Beroep

Gezondheidstoestand goed? ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee
Is er sprake van een ziekte,
kwaal of gebrek? ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee
Heeft of had u een uitkering
wegens invaliditeit of ziekte? ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee
Heeft u ooit een operatie 
ondergaan? ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee
Zijn in uw bloed HIV-antistoffen
aangetoond? ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee
Wordt u thans, of bent u in de
afgelopen 5 jaar behandeld
wegens een sexueel
overdraagbare aandoening? ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee
Lijdt u of heeft u geleden aan: ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee ❏ ja  ❏ nee
rugklachten, ischias, hernia, toelichting: toelichting: toelichting:
bronchitis, astma, tbc, epilepsie,
pleuritis, zenuwziekte, kort-
ademigheid, hoge bloeddruk, 
hart- of vaatziekte, suikerziekte, 
galstenen, nierziekten, maag- 
of darmklachten, reumatische 
aandoeningen of andere
ernstige klachten?

PREMIEBEREKENING

verzekerd bedrag

leeftijd verzekerde

duur premiebetaling

premie per betaaltermijn

meeverzekeren thuiswonende 
kinderen tot 18 jaar ❏ ja  ❏ nee

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon

** Toelichten bij onderdeel 11. van dit formulier




