REAAL Goed Geregeld Pakket
Printmenu

Dit menu biedt u de mogelijkheid alleen de onderdelen van het
aanvraagformulier die de producten van uw keuze bevatten te printen.
Het onderdeel ‘Algemeen’ dient altijd geprint te worden.

AAnvraagformulier
Volledig aanvraagformulier			
Algemeen		

			

Aanvraag Woonhuis			
Aanvraag Inboedel			
Aanvraag Aansprakelijkheid			
Aanvraag Rechtsbijstand			
Aanvraag Ongevallen			
Aanvraag Reis

			

Aanvraag Auto 			
Aanvraag
Verkeersrechtsbijstand			
Aanvraag Caravan			
Aanvraag Bromfiets			
Aanvraag Motor			
Aanvraag Oldtimer auto			
Aanvraag Oldtimer motor			
Aanvraag Oldtimer bromfiets			

03 105 13-04

Aanvraag ZZP				

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Aanvraag-/Wijzigingsformulier REAAL Goed Geregeld Pakket
Dit formulier is bestemd voor verzekeringen die in volmacht worden gesloten.

Algemeen
Volmacht								
Betreft		

Aanvraag

Offerte

Volmachtnummer

Wijziging op polisnummer

Verzekering
Ingangs-/wijzigingsdatum
Verzekering		

Woonhuis 		

Inboedel 		

Aansprakelijkheid

Reis		

Ongevallen

		

Rechtsbijstand

Auto		

Verkeersrechtsbijstand

Caravan		

Bromfiets

		

Motor		

Oldtimer auto

Oldtimer motor

Oldtimer bromfiets

ZZP

Verzekeringnemer
Achternaam								

Voorletters		

Man

Straat								

Huisnummer		

Toevoeging

Postcode				

Plaats

Geboortedatum			

Nationaliteit

Telefoonnummer					

Vrouw

Rekeningnummer

Email

Gezinssamenstelling
Gezinssamenstelling

Alleenstaande zonder kinderen		

Alleenstaande met kinderen

Gezin zonder kinderen 			

Gezin met kinderen

Premiebetaling
Betalen met		

Automatische incasso

Premiebetaling aan

Maatschappij/volmachten

Premiebetaling per

Jaar

		

Halfjaar

Acceptgiro

Kwartaal

Maand

Bij keuze voor automatisch incasso geldt de handtekening van de aanvrager als machtiging.

Eindvragen

03 105 13-04

Verzekeringsverleden
Zie ook de toelichting over de mededelingsplicht.
Heeft een verzekeringsmaatschappij u ooit een verzekering opgezegd, geweigerd of tegen
beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd of voortgezet 		
Zo ja, wilt u dan een toelichting geven over het soort verzekering, welke verzekeraar,
de reden, de datum en eventueel het polisnummer.

Strafrechtelijk verleden
Zie ook de toelichting over de mededelingsplicht.
Bent u in de laatste acht jaar als verdacht of voor uitvoering van een opgelegde (straf )
maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
n onrechtmatig verkregen of te verkrijgen voordeel? Hierbij moet u denken aan diefstal,
verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of pogingen daartoe;
n onrechtmatige benadeling van anderen? Hierbij moet u denken aan: vernieling,
beschadiging, mishandeling, afpersing, bedreiging, enig ander misdrijf tegen de
persoonlijke vrijheid of tegen het leven of een poging daartoe;
n Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten

Ja

Nee

Ja

Nee
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Zo ja, wilt u dan aangeven om welk strafbaar feit het ging. Of het tot een rechtszaak is
gekomen. Wat was het resultaat daarvan? Zijn de opgelegde (straf )maatregelen al uitgevoerd?
Of was er sprake van een schikking met het Openbaar Ministerie. Zo ja, op welke voorwaarden

Deze vraag moet ook beantwoord worden over andere personen die belang hebben
bij deze verzekering.
U kunt deze informatie ook vertrouwelijk aan onze directie sturen.
Toelichting over de mededelingsplicht
Als aanvrager 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 bekende andere persoon die ook wordt meeverzekerd. Bij de beantwoording
van de vragen is niet alleen wat u zelf weet bepalen. Ook wat de anderen die verzekerd
worden weten. Vragen waarvan u denkt dat de antwoorden al bij ons bekend zijn moet
u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat het recht op
een betaling wordt beperkt of helemaal vervalt. Heeft u ons met opzet misleid? Of heeft
u bewust verkeerde informatie gegeven? Dan hebben wij het recht deze verzekering op te
zeggen.

Algemene slotvraag

Heeft u nog informatie die voor de beoordeling van deze aanvraag voor ons nog van
belang kan zijn? En die informatie is niet aan de orde geweest in de beantwoording van de
voorgaande vragen? Of heeft iemand die belang heeft bij deze verzekering nog informatie?
Wilt u dat dan hieronder aangeven

Gevolmachtigd agent

Deze verzekering wordt gesloten met de gevolmachtigd agent. De gevolmachtigd agent
mag namens de risicodrager zaken met u doen.

Wie is de risicodrager

REAAL Schadeverzekeringen N.V. is de risicodrager van deze verzekering en statutair
gevestigd in Zoetermeer. REAAL Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37010992 en in het register
van de AFM onder vergunningnummer 12000468.

Welk recht is van toepassing?

Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Bescherming persoonsgegevens

In dit formulier vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen uw gegevens
gebruiken om:
n Overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren.
n Statistisch onderzoek te doen.
n Te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft.
n Fraude te voorkomen en te bestrijden.
n Te voldoen aan de wet.
n De relatie met u te behouden en uit te breiden.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Verder houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen (zie www.verbondvanverzekeraars.nl). Uw schade- en verzekeringsgegevens
wisselen wij uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Wij doen dit om een
verantwoord beleid te voeren bij schade en acceptatie van verzekeringen en om fraude
tegen te gaan. Wij houden ons daarbij aan het privacyreglement. Wilt u meer weten? Kijkt
u dan op www.stichtingcis.nl.

Klachten en geschillen

Interne klachtenprocedure
Klachten die te maken hebben op de aanvraag en uitvoering van deze verzekering kunt u
richten aan onze directie.
Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
Heeft u de interne klachtenprocedure doorlopen? Bent u dan niet tevreden over het oordeel
van onze directie? En bent u een consument is in de zin van de reglementen van het KiFiD?
In dat geval kunt u zich binnen drie maanden na dit oordeel wenden tot:
n	Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Telefoon 0900 - FKLACHT (0900 - 355 22 48).
www.kifid.nl.
Meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten
kunt u vinden op de website van het KiFiD.
Bevoegde rechter
Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenprocedures of bent u niet tevreden met de
uitkomst? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Dit kan niet als er
sprake is van een bindend advies.

Slotverklaring

U ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten op basis van algemene
voorwaarden. U verklaart dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden. En
dat u ermee akkoord gaat dat zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.

Ondertekening
Plaats						

Datum

Handtekening aanvrager
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Aanvraag Woonhuis
Locatie van de woning (indien afwijkend van eerder genoemd adres)
Straat								
Postcode				

Huisnummer		

Toevoeging

Plaats

Bouwjaar
Let op: is uw woning een monument, dan is deze verzekering niet af te sluiten.
Bestemming (gebruik)

Uitsluitend eigen bewoning

Verhuur aan

Bouwaard en dakbedekking van het woonhuis
Bouwaard en dakbedekking
		
		
		
		
		
		
		
Bij rietendak certificering rieten
schroefdak aanwezig

Steen/hard (de woning is gebouwd van steen en het dak is bedekt met harde
dakbedekking zoals dakpannen of bitumen)
Hout/hard (de woning is (hoofdzakelijk) gebouwd van hout. Het dak is bedekt met
harde dakbedekking zoals dakpannen of bitumen)
Steen/riet (de woning is gebouwd van steen. Het dak is bedekt met een schroef- of
spijkerdak en afgedekt met riet)
Steen/traditioneel/riet (de woning is gebouwd van steen. Het dak is bedekt met riet dat
van binnenuit te zien is)
Ja

Nee

Basisverzekering
Basisverzekering

Woonhuis all risk verzekering (inclusief glas)

Eigen risico		

e 0 		

e 150 (standaard)

e 250 		

e 500

03 105 13-04

e 100 		
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Aanvraag Inboedel
Locatie van de woning (indien afwijkend van eerder genoemd adres)
Straat								
Postcode				
Bestemming (gebruik)

Huisnummer		

Toevoeging

Plaats

Uitsluitend eigen bewoning

Verhuur aan

Bouwaard en dakbedekking van het woonhuis
Bouwaard en dakbedekking
		
		
		
		
		
		
		

Steen/hard (de woning is gebouwd van steen en het dak is bedekt met harde
dakbedekking zoals dakpannen of bitumen)
Hout/hard (de woning is (hoofdzakelijk) gebouwd van hout. Het dak is bedekt met
harde dakbedekking zoals dakpannen of bitumen)
Steen/riet (de woning is gebouwd van steen. Het dak is bedekt met een schroef- of
spijkerdak en afgedekt met riet)
Steen/traditioneel/riet (de woning is gebouwd van steen. Het dak is bedekt met riet dat
van binnenuit te zien is)

Basisverzekering
Basisverzekering

Inboedel all risk verzekering

Eigen risico		

e 0 		

e 100 		

e 150 (standaard)

e 250 		

e 500

Aanvullingen
Aanvullingen		
		
		

Glas (als er al voor de woonhuisverzekering is gekozen hoeft deze aanvulling niet
gekozen te worden)
Buitenhuisrisico

		

Kostbaarheden

Met de inboedelverzekering bent u standaard tot e 6.000 verzekerd voor diefstal van
sieraden uit de woning. Met de aanvullende dekking zijn de sieraden wereldwijd verzekerd
voor schade door diefstal, verlies en vermissing. Ook uw muziekinstrumenten en audiovisuele- en fotoapparatuur kunt u met werelddekking verzekeren.
		
Sieraden tot e 12.000
Sieraden boven e 12.000		

Totaal bedrag aan sieraden				

e

		

Muziekinstrumenten		

Totaal bedrag aan muziekinstrumenten			

e

		

Audiovisuele- en fotoapparatuur

Totaal bedrag aan audiovisuele- en fotoapparatuur		

e

03 105 13-04
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Aanvraag aansprakelijkheid
Basisverzekering
Basisverzekering

Aansprakelijkheid

Aanvullingen
Verhaalsbijstand

Jagersrisico

03 105 13-04

Aanvullingen		
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Aanvraag Rechtsbijstand
Basisverzekering
Basisverzekering

Consument, wonen en verkeer

Aanvullingen
Aanvullingen		

Werk en inkomen

Fiscaal en vermogen

Afrondende vragen
Heeft u in de afgelopen vijf jaar, op dit moment of verwacht u binnen zes maanden een
reorganisatie en of een geschil met uw werkgever			

Ja

Nee

Zo ja? Beantwoord vraag 1 tot en met 6. Zo niet? Ga verder naar vraag 7.
1 Heeft u in de afgelopen vijf jaar, op dit moment of verwacht u een probleem met een
werkgever of heeft u dat in de afgelopen vijf jaar gehad			

Ja

Nee

2

Heeft u één geschil met één oude werkgever gehad			

Ja

Nee

3

Heeft u meerdere geschillen met één of meerdere oude werkgevers gehad		

Ja

Nee

4

Heeft u een geschil met uw huidige werkgever of dat in de afgelopen vijf jaar gehad

Ja

Nee

5

Is er of verwacht u een reorganisatie bij uw werkgever			

Ja

Nee

6
7

Verwacht u een dreigend geschil met uw werkgever			
Heeft of verwacht u een probleem met een overheidsinstantie of heeft u dat in
de afgelopen vijf jaar gehad?				

Ja

Nee

Ja

Nee

8

Verwacht u een wijziging in het voor uw omgeving geldende bestemmingsplan

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

9

Heeft of verwacht u een geschil over de aankoop van (duurzame) consumentengoederen
of heeft u dat in de afgelopen vijf jaar gehad? Denk hierbij aan een geschil met de
leverancier van de keuken, wasmachine of televisie, uw energieleverancier of uw
internetaanbieder					
10 Heeft of verwacht u een probleem met de buren of heeft u dat in de afgelopen
vijf jaar gehad					
Zo ja? Beantwoord vraag 11 tot en met 13.
Zo nee? Dan hoeft u vraag 11 tot en met 13 niet te beantwoorden.
11 Woont u nog naast de betreffende buur				
12 Wat is de naam van de betreffende buur
13 Heeft u een geschil met meerdere buren				

03 105 13-04

Heeft u een van de bovenstaande vragen met ‘Ja’ beantwoord? Graag dan hieronder toelichten.
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Aanvraag Ongevallen
Basisverzekering
Basisverzekering
		

Ongevallen
Overlijden e 5.000/blijvende invaliditeit e 30.000

		
		

Ongevallen
Overlijden e 10.000 /blijvende invaliditeit e 50.000

Aanvullingen
Aanvullingen		

Passagiers auto

Bijrijders motor

Verzekeringnemer

Partner		

Verzekerden
Verzekerden		

Kinderen

Gegevens partner
Achternaam								

Voorletters		

Man

Vrouw

Geboortedatum

03 105 13-04

De verzekering kan alleen aangevraagd worden indien de verzekeringnemer of partner jonger dan 70 jaar is.
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Aanvraag Reis
Basisverzekering
Basisverzekering

Europa

Wereld

Aanvullingen
Aanvullingen		

Wintersport

		

Annulering		

Verzekerd bedrag maximaal e 1.500 per reis

				

Verzekerd bedrag maximaal e 2.500 per reis

		

Autohulp

Verzekerden

Heeft u gekozen voor een
gezinssamenstelling
met kinderen		

Ja

Nee

03 105 13-04

Geboortedatum (oudste) kind
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Aanvraag Auto
Basisverzekering
Basisverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid (verplicht)		

Beperkt casco

		
Accessoires meeverzekeren
(standaard e 1.000 verzekerd)

Volledig casco			

Verlengde nieuwwaarde (alleen mogelijk bij Volledig casco)

Accessoires audio
(Alleen mogelijk bij Beperkt of Volledig Casco)

Overige		

e		

e

Eigen risico		
e 150 (standaard)
e 250
Bij reparatie van schade door een bij Schadegarant aangesloten
herstelbedrijf vervalt het door u gekozen eigen risico.

Aanvullingen
Aanvullingen		

Ongevallenverzekering inzittenden

		

Schadeverzekering inzittenden

		

Verhaalsbijstand

		

Pechhulp Nederland

Uitbreiding pechhulp Europa

				
Uitgebreid vervangend vervoer Europa (alleen bij keuze pechhulp Europa mogelijk)
De REAAL Autoverzekering kan niet gesloten worden voor voertuigen
die beroepsmatig worden gebruikt.

Gegevens auto
Kenteken				
Klasse/type
alarm/startonderbreker
(Bij een cataloguswaarde van meer dan e 50.000)

Meldcode

Gegevens bestuurder
De REAAL Autoverzekering kan alleen gesloten worden als de
regelmatige bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs.
Is de verzekeringnemer
de regelmatige bestuurder
Ja
Nee
Aantal schadevrije jaren

Gegevens afwijkende bestuurder
Achternaam								

Voorletters		

Man

Straat								

Huisnummer		

Toevoeging

Postcode				

Plaats

Geboortedatum			

Nationaliteit

Telefoonnummer					

Vrouw

Rekeningnummer

Email
Aantal schadevrije jaren

Tweede gezinsauto

03 105 13-04

Is deze aanvraag voor de tweede gezinsauto		
Ja
Nee
Heeft de regelmatige bestuurder langer
dan vijf jaar een rijbewijs			
Ja
Nee
Polisnummer van de autoverzekering van				
uw eerste gezinsauto					
Tweede gezinsautoregeling bij REAAL is niet mogelijk als de
bestuurder korter dan vijf jaar een rijbewijs heeft.
Is het voertuig gefinancierd of geleased		

Ja

Nee

Zo ja, door/van
Is aan u of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar
de rijbevoegdheid - al dan niet voorwaardelijk - ontzegd

Ja

Nee

Kenteken van
uw eerste gezinsauto
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Aanvraag verkeersrechtsbijstand
Basisverzekering
Basisverzekering

Verkeersrechtsbijstand

Slotvraag
Ja

Nee

03 105 13-04

Is aan u of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar
de rijbevoegdheid - al dan niet voorwaardelijk - ontzegd
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Aanvraag caravan
Basisverzekering
Basisverzekering

Toercaravan		

Vouwwagen		

Stacaravan

Merk
Type
Kenteken/registratienummer					
Huidige cataloguswaarde

Bouwdatum

e

Aanvullingen
Verlengde nieuwwaarde

Hagelschade

Uitrusting		

Luifel/voortent 		

Waarde

e

		

Caravanmover 		

Waarde

e

		

Aanbouw (alleen bij stacaravan)

Waarde

e

03 105 13-04

Aanvullingen		
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Aanvraag bromfiets
Basisverzekering
Basisverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid (verplicht)		

Beperkt casco

Volledig casco

Ongevallenverzekering opzittenden 1		

Schadeverzekering opzittenden 1		

Aanvullingen
Aanvullingen		
1

Verhaalsbijstand

Alleen bij bestuurder ouder dan 23 jaar.

Gegevens Bromfiets
Kenteken						
Type Bromfiets		

Automaat/Scooter

Meldcode

Fiets met hulpmotor

Snorfiets		

Versneller

Merk
Model
Uitvoering
Bouwdatum
Cataloguswaarde

e

Beveiliging klasse/type

Gegevens regelmatige bestuurder
Is de verzekeringnemer de regelmatige bestuurder

Ja

Nee

Gegevens afwijkende bestuurder
Naam								

Voorletters		

Straat								

Huisnummer en toevoeging

Postcode				

Vrouw

Woonplaats

Ja

Nee

03 105 13-04

Geboortedatum
Is aan u of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar
de rijbevoegdheid - al dan niet voorwaardelijk - ontzegd

Man
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Aanvraag MOTOR
Basisverzekering
Basisverzekering
Accessoires en bijzondere
constructies (zoals zijspan)
meeverzekeren		
Welke accesoires/bijzondere
constructies
Waarde		

Wettelijke aansprakelijkheid (verplicht)		
Ja

Beperkt casco

Volledig casco

Nee

e

Aanvullingen
Aanvullingen		

Ongevallenverzekering opzittenden		

Schadeverzekering opzittenden		

Verhaalsbijstand

Gegevens Motor
Kenteken						

Meldcode

Merk
Model
Uitvoering
Bouwdatum
Vermogen			
Cataloguswaarde

kW

Cilinderinhoud			

cc

e

Beveiliging klasse/type

Gegevens bestuurder
De REAAL Motorverzekering kan alleen gesloten worden wanneer de regelmatige
bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs.
Is de verzekeringnemer
de regelmatige bestuurder
Ja
Nee
Aantal schadevrije jaren
Gegevens afwijkende bestuurder
Naam								

Voorletters		

Straat								

Huisnummer en toevoeging

Postcode				

Man

Vrouw

Woonplaats

Geboortedatum
Aantal schadevrije jaren

Tweede gezinsvoertuig 1
Is deze aanvraag voor het
tweede gezinsvoertuig (auto of motor)		
Heeft de regelmatige bestuurder langer
dan vijf jaar een rijbewijs			

Ja

Nee

Ja

Nee

Polisnummer van uw eerste auto- of motorverzekering
Kenteken van het eerste voertuig
Aantal schadevrije jaren van uw eerste voertuig
Kenteken eerste voertuig
1

De regeling geldt alleen voor partners van 24 jaar en ouder, wonend op hetzelfde adres.
Eventueel inwonende kinderen komen niet in aanmerking voor deze regeling.
Ja

Nee

03 105 13-04

Is aan u of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar
de rijbevoegdheid - al dan niet voorwaardelijk - ontzegd
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Aanvraag oldtimer auto
Basisverzekering
Basisverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid

Brand/Diefstal		

Volledig casco

Ongevallenverzekering inzittenden

Schadeverzekering inzittenden

Verhaalsbijstand

Aanvullingen
Aanvullingen		

Gegevens auto
Kenteken						

Meldcode

Merk, model, type
Bouwdatum
Taxatiewaarde		
e		
Taxatiedatum
Voor alle vormen van een cascodekking is een taxatiewaarde op basis van een
taxatierapport (maximaal zes maanden oud) vereist.
Is het taxatierapport opgemaakt door een erkend en in het
NIVRE register ingeschreven expert 1		
Ja
Nee
1
Acceptatie alleen mogelijk met een taxatierapport opgemaakt door een erkend en in het
NIVRE register ingeschreven expert.
Brandstof
Kilometrage 		
Alarm/startonderbreker
Klasse/type

3.000 km per jaar

5.000 km per jaar

8.000 km per jaar

10.000 km per jaar

Gegevens bestuurder
De REAAL oldtimerverzekering kan alleen gesloten worden wanneer de regelmatige
bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs.
Is de verzekeringnemer de regelmatige bestuurder

Ja

Nee

Gegevens afwijkende bestuurder
Naam								

Voorletters		

Straat								

Huisnummer en toevoeging

Postcode				

Vrouw

Woonplaats

Ja

Nee

03 105 13-04

Geboortedatum
Is aan u of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar
de rijbevoegdheid - al dan niet voorwaardelijk - ontzegd

Man

15

Aanvraag oldtimer MOTOR
Basisverzekering
Basisverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid

Brand/diefstal		

Volledig casco

Ongevallenverzekering opzittenden

Schadeverzekering opzittenden

Verhaalsbijstand

Aanvullingen
Aanvullingen		

Gegevens Motor
Kenteken						

Meldcode

Merk
Model
Uitvoering
Bouwdatum
Vermogen			

kW

Cilinderinhoud			

cc

Taxatiewaarde		
e		
Taxatiedatum
Voor alle vormen van een cascodekking is een taxatiewaarde op basis van een
taxatierapport (maximaal zes maanden oud) vereist.
Is het taxatierapport opgemaakt door een erkend en in het
NIVRE register ingeschreven expert 1		
Ja
Nee
1
Acceptatie alleen mogelijk met een taxatierapport opgemaakt door een erkend en in het
NIVRE register ingeschreven expert.
Kilometrage 		

3.000 km per jaar

5.000 km per jaar

Gegevens bestuurder
De REAAL oldtimerverzekering kan alleen gesloten worden wanneer de regelmatige
bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs.
Is de verzekeringnemer de regelmatige bestuurder

Ja

Nee

Gegevens afwijkende bestuurder
Naam								

Voorletters		

Straat								

Huisnummer en toevoeging

Postcode				

Vrouw

Woonplaats

Ja

Nee

03 105 13-04

Geboortedatum
Is aan u of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar
de rijbevoegdheid - al dan niet voorwaardelijk - ontzegd

Man
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Aanvraag oldtimer BROMFIETS
Basisverzekering
Basisverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid

Brand/diefstal		

Volledig casco

Schadeverzekering opzittenden 1

Verhaalsbijstand

Aanvullingen
Aanvullingen		
Ongevallenverzekering opzittenden 1
1
Alleen bij bestuurder ouder dan 23 jaar.

Gegevens Bromfiets
Kenteken						
Type Bromfiets		

Automaat/Scooter

Meldcode

Fiets met hulpmotor

Snorfiets		

Versneller

Merk
Model
Uitvoering
Bouwdatum
Taxatiewaarde		
e		
Taxatiedatum
Voor alle vormen van een cascodekking is een taxatiewaarde op basis van een
taxatierapport (maximaal zes maanden oud) vereist.
Is het taxatierapport opgemaakt door een erkend en in het
NIVRE register ingeschreven expert 1		
Ja
Nee
1
Acceptatie alleen mogelijk met een taxatierapport opgemaakt door een erkend en in het
NIVRE register ingeschreven expert.
Kilometrage 		

3.000 km per jaar

5.000 km per jaar

Beveiliging klasse/type

Gegevens regelmatige bestuurder
Is de verzekeringnemer de regelmatige bestuurder

Ja

Nee

Gegevens afwijkende bestuurder
Naam								

Voorletters		

Straat								

Huisnummer en toevoeging

Postcode				

Vrouw

Woonplaats

Ja

Nee

03 105 13-04

Geboortedatum
Is aan u of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar
de rijbevoegdheid - al dan niet voorwaardelijk - ontzegd

Man
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Aanvraag ZZP
Basisverzekering
Basisverzekering

ZZP Zakelijk Advies		

ZZP Persoonlijke Verzorging		

ZZP Bouw

De basisverzekeringen bestaan uit de rubrieken: ZZP Aansprakelijkheid, ZZP Inventaris en
Goederen, ZZP Buitenhuis en ZZP Rechtsbijstand. Kiest u voort ZZP Bouw dan zijn de
aanvullende rubrieken ZZP Eigen vervoer, ZZP Extra kosten en ZZP bouw en montage nog
te sluiten.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf
Postadres (als dit anders is dan
het adres van de aanvrager)
Postcode				

Plaats

Telefoonnummer					

Email

Website
SBI code				

Inschrijfnummer KvK			

Inschrijfdatum

U kunt niet meer dan één ZZP-product afsluiten in het REAAL Goed Geregeld Pakket.
De particuliere verzekeringen uit dit pakket zijn bedoeld voor zzp’ers die vanuit huis werken.
Is uw omzet meer
dan e 250.000 		
Ja
Nee
Bij een jaaromzet tot e 250.000 sluit u het ZZP-product in het particuliere pakket. Is uw
omzet hoger? Dan kiest u voor de zakelijke verzekeringen van REAAL. Deze verzekeringen
zijn via MijnREAAL af te sluiten.

ZZP Zakelijk Advies
Wat is uw beroep

ZZP Persoonlijke Verzorging
Wat is uw beroep
Bent u lid van ANBOS

Ja

Nee

Zo ja, Verricht u behandelingen buiten onderstaande lijst?
n Elektrisch ontharen (blend en diathermie)
n Acnébehandeling
n Pincementmassage
n Voetreflexzonemassage
n Oosterse massage volgens de Shiatsu methode
n Camouflagebehandeling
n Manuele lymfedrainage
n Het aanbrengen van permanente make-up
n Bindweefselmassage			
1
Zo ja, Dan kiest u voor de zakelijke verzekeringen van REAAL.
Deze verzekeringen zijn via MijnREAAL af te sluiten

Ja 1

Nee

ZZP Bouw
Wat is uw beroep
Heeft u een deel van uw
inventaris/goederen op
een ander adres 2

Ja

Nee

Zo ja, tweede risicoadres
Straat								
Postcode				

Huisnummer en toevoeging

Woonplaats

03 105 13-04

Bouwaard
2
Wij kunnen de inventaris op dit adres alleen verzekeren als het pand van steen of staal is.
Ook moet dit pand met deugdelijk hang- en sluitwerk af te sluiten zijn.
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Aanvullende verzekering ZZP Bouw
Wilt u de aanvullende verzekering
Bouw en Montage meeverzekeren		

Ja

Nee

Slotvragen ZZP Bouw
Werkt of heeft u gewerkt met stoffen of werkmethoden:
n waarvan het gebruik of de toepassing nu door wettelijke maatregelen aan voorschriften
zijn gebonden
n waarvoor nu een verbod geldt
n waarvan nu algemeen bekend is dat die stoffen of werkmethoden schadelijk zijn
(bijvoorbeeld asbest of oplosmiddelen)				

Ja

Nee

Zijn er door de toezichthoudende instanties op-of aanmerkingen gemaakt over de
veiligheid gemaakt, of zijn er voorschriften opgesteld			

Ja

Nee

Ja

Nee

Op welke van de volgende punten is de huidige situatie bij uw bedrijf
anders dan in het verleden
Werkzaamheden		
Productassortiment		
Kwaliteitscontrole		
Arbeidsomstandigheden (veiligheid)
Algemene voorwaarden		
Geen verbeteringen

Verbeterd
Verbeterd
Verbeterd
Verbeterd
Verbeterd

Verslechterd
Verslechterd
Verslechterd
Verslechterd
Verslechterd

Weet u nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het risico

03 105 13-04

Toelichting
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