
Brand Woning Select
Verzekeringsvoorstel

Bemiddelaar

Nr.   ...................................................................................................
 

FSMA-nr.  ..................................................................
 

Referentie  ........................................................................................................

Naam   ..........................................................................................................................................................................................................  Telefoon  ........................................................................................................

Verkoop op afstand  ja           neen

Polisreferentie

 Nieuwe zaak  Overname andere maatschappij, kopie andere polissen bijvoegen a.u.b.

Zo ja, naam mij.  ...............................................................................................................................................  Polisref.  ........................................................................................................

Bijakte polisref.  ...............................................................................................................................................

Verzekeringnemer (referentie ............................................................)

Voor bestaande klanten klantnr.  .........................................................................................................................

Naam en voornaam of
firmanaam  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat  ...............................................................................................................................................  Nr.  ................................ Bus  .......................................................

Postnr.  ............................................... Gemeente  ......................................................................................................... Land  .......................................................

Geboortedatum .................... / .................... / ........................................ Geboorteplaats  ....................................................................................................................................

Nationaliteit  ...............................................................................................................................................  Taal     N    F Geslacht   M  V

Telefoon/gsm  ...............................................................................................................................................  Fax  ...................................................................................................................

E-mail  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Financiële rekening IBAN  ...................................................................................................................................................................................  BIC  .......................................................................................

Nationaal nr.  ...............................................................................................................................................  BTW-plichtig   Ja    Neen

Ondernemingsnr.  ....................................................................................................... Aftrekpercentage  ...........................  % RPR  ......................................................................................

Hoedanigheid van de verzekeringnemer

 Eigenaar/bewoner Hoofdverblijfplaats?    Ja    Neen

 Eigenaar/niet-bewoner  Huurder

 Volledig in eigen gebruik  Indien niet volledig in eigen gebruik, waartoe dient het overige gedeelte?

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nieuwe eigenaar

Sluit u deze polis af naar aanleiding van de aankoop van het risico dat u wenst te verzekeren?   Ja    Neen

Aanvang

Aanvang polis  ...............................................................................................................................................  Vervaldag  .............................................................................................................

Betalingswijze

 jaarlijks  zesmaandelijks  driemaandelijks



Ligging van het risico

Straat  ...............................................................................................................................................  Nr.  ................................ Bus  .......................................................

Postnr.  ............................................... Gemeente  ......................................................................................................... Land  .......................................................

Beschrijving van het risico

 woning  appartement  building  kantoorgebouw

 kantoor/vrij beroep (apotheek uitgezonderd) omschrijving:  ............................................................................................................................................................................................

 woning + kantoor/vrij beroep (apotheek uitgezonderd) omschrijving:  ....................................................................................................................................................................

 leegstaand gebouw Hoelang staat het gebouw leeg?  ...............................................................................................................................................................................................................

  Toekomstbestemming van het gebouw?  ...........................................................................................................................................................................................

 Betreft het een illegaal hoofdgebouw1?  Ja  Neen

 Betreft het een gebouw onder curatele?  Ja  Neen

 Andere:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Moet er een hypothecaire verklaring afgeleverd worden?  Ja  Neen

Naam en adres van de hypothecaire schuldeiser  .........................................................................................................................................................................................................................................

Dossiernr.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bouwaard

 steen 

 beton 

 hout  lichte prefab2 houten constructie met steen errond

  houten constructie met ATG-attest (nummer ATG-attest: ................................................................................................ )

  andere houten constructie:  ...................................................................................................................................................................................................................

andere:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gebouw bedekt met riet of stro?  Ja  Neen

Verzekerde kapitalen

Globale onderschrijving (Brand en aanverwante gevaren, Waterschade en schade door stookolie, Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk,  
Natuurrampen3, Glasbreuk, BA Gebouw, Alle Risico’s Homecomputer)4

 Gebouw:  ...................................................................................................................  EUR   Inboedel:  ........................................................................................................... EUR

Systemen afschaffen evenredigheid - eerste risico

1) Systemen afschaffen evenredigheid

  Eigenaar  Volledige huurder van het gebouw

  Plus-Plaatsenplan (zie invulblad)

  Rooster woning

  Expertise Gudrun/Axios

 Is de expertise reeds aangevraagd?  Ja  Neen

 Zo ja, datum   ............................................................................................................................... Dossiernr.  .............................................................................................................................

 Zo neen, moet de expertise door ons aangevraagd worden?  Ja  Neen

  Huurder van een gedeelte van het gebouw?

  Heeft de verzekeringnemer het gebouw verzekerd voor een bedrag dat overeenstemt met 
  20 keer de jaarlijkse huurprijs, verhoogd met de lasten?  Ja  Neen

  Plus-Plaatsenplan (zie invulblad)

2) Eerste risico

 Gebouw 
 Indien het verzekerd kapitaal Gebouw (eigenaar of huurder/gebruiker) groter is dan of gelijk aan 125.000 EUR5, is het gebouw steeds 

gedekt in eerste risico.
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 Inboedel 
 De inboedel is steeds verzekerd in eerste risico indien het verzekerd kapitaal Inboedel minstens 1/3 bedraagt van het verzekerd kapitaal 

Gebouw of indien het verzekerd kapitaal Inboedel minstens 35.000 EUR5 bedraagt. 

 Indien het verzekerd kapitaal Inboedel minstens 1/3 bedraagt van het verzekerd kapitaal Gebouw, wordt voor de inboedel een excedent-
dekking van 20 % verleend.

Bijpremies

 Motorvoertuigen6 op ≥ 4 wielen – aantal: ...................................... 

 Engelse vrijstelling7 +15 %

 Afstand van verhaal eigenaar t.o.v. huurder:

  indien niet-building +25 %   indien building +50 %

 10 % indirect verlies +10 %   20 % indirect verlies +20 %

Verminderingen

 Vrijwillig verhoogde vrijstelling8

  625 EUR9 -20 %

  1.250 EUR9 -30 %

  2.500 EUR9 -40 %

 Woning in opbouw eerste 6 maanden gratis
 10 volgende verzekeringsjaren8 -15 % op gebouw

 Nieuwbouw: datum oplevering  .................................................................  
 10 jaar na datum van de voorlopige oplevering8 -15 % op gebouw
 Opmerking: De korting voor nieuwbouw is niet cumuleerbaar met de kortingen ‘woning in opbouw’ en/of  
 ‘zware renovatiewerken10’!

 Zware renovatiewerken10: datum oplevering  ...............................................................................  
 10 jaar na de oplevering van de renovatiewerken8 -15 % op gebouw
 Opmerking: De korting voor zware renovatiewerken10 is niet cumuleerbaar met de kortingen ‘woning in  
 opbouw’ en/of ‘nieuwbouw’!

 Huurder en eigenaar van hetzelfde risico zijn bij Baloise Insurance verzekerd en de inboedel van 
 de huurder is eveneens bij Baloise Insurance verzekerd: premie huurgevaar -25 %
 Polisnr. van de eigenaar:  ................................................................................................................................

Keuzewaarborgen

 Surround Package
• indien totaal verzekerd kapitaal (Gebouw + Inboedel) ≤ 500.000 EUR5 40 EUR5 incl. 15,75 % taksen
• indien totaal verzekerd kapitaal (Gebouw + Inboedel) > 500.000 EUR5 75 EUR5 incl. 15,75 % taksen

 Diefstal 
 In functie van het te verzekeren risico, de te verzekeren bedragen inboedel en/of in functie van het antwoord op onderstaande vragen 

kunnen preventiemaatregelen van toepassing zijn. Deze preventiemaatregelen worden dan vermeld in de offerte en/of Bijzondere 
Voorwaarden. 
• Bewoning:   regelmatige bewoning11  onregelmatige bewoning
• Vergoedingsgrens:  25 %  50 %  100 %
    eerste risico 25.000 EUR12

    eerste risico 50.000 EUR12

• Belending:    aanpalend (geheel of gedeeltelijk)   alleenstaand

• Zijn er onder de inboedel juwelen aanwezig met een totale waarde > 15 % en/of > 15.000 EUR5 
 van het totaal verzekerd bedrag voor de inboedel?  Ja  Neen
 Indien ja, wenst u deze limiet te verhogen?  Ja  Neen
 Zo ja, gelieve dan aard, aantal en te verzekeren waarde op te geven  .................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Zijn er onder de inboedel voorwerpen aanwezig die meer dan 15.000 EUR5/voorwerp waard zijn?  Ja  Neen
 Indien ja, wenst u deze limiet te verhogen?  Ja  Neen
 Zo ja, gelieve dan aard, aantal en te verzekeren waarde op te geven  .................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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• Zijn er onder de inboedel collecties13 aanwezig die meer dan 15.000 EUR5/collectie waard zijn?    Ja  Neen
  Indien ja, wenst u deze limiet te verhogen?  Ja  Neen
 Zo ja, gelieve dan aard, aantal en te verzekeren waarde op te geven  .................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Vrijwillig genomen preventiemaatregelen:
  door INCERT/Assuralia erkende alarminstallatie met onderhoudscontract met melding naar een erkende centrale -25 %
  Geef naam + adres van de installateur:  ....................................................................................................................................................................................................................................

  door INCERT/Assuralia erkende alarminstallatie met onderhoudscontract zonder melding naar een erkende centrale -17 %
  Geef naam + adres van de installateur:  ....................................................................................................................................................................................................................................

  Inbraakwerende deur van een appartement (Europese norm NBN ENV 1627 of norm CTK 3.1 van BOSEC) -15 %

• Uitsluiting waarden en juwelen  Ja  Neen -30 %

	 Diefstal	fiets
• Enkel mogelijk indien de keuzewaarborg Diefstal onderschreven wordt;
•	 Enkel	mogelijk	voor	een	nieuw	of	tweedehands	aangekochte	fiets	van	maximaal	1	jaar	oud.

 Fiets 1 Fiets 2 Fiets 3 Fiets 4 Fiets 5

Type Fiets  (terrein)fiets
 racefiets
 hybride	fiets
 pedelec14

 e-bike15

 (terrein)fiets
 racefiets
 hybride	fiets
 pedelec14

 e-bike15

 (terrein)fiets
 racefiets
 hybride	fiets
 pedelec14

 e-bike15

 (terrein)fiets
 racefiets
 hybride	fiets
 pedelec14

 e-bike15

 (terrein)fiets
 racefiets
 hybride	fiets
 pedelec14

 e-bike15

Verzekerde waarde16 
(min. 500 EUR en 
max. 10.000 EUR)

….................................... EUR ….................................... EUR ….................................... EUR ….................................... EUR ….................................... EUR

Datum aankoop …............................................... …............................................... …............................................... …............................................... …...............................................

 Leisure Pack  30 EUR5 incl. 15,75 % taksen
 Enkel mogelijk indien de keuzewaarborg Diefstal onderschreven wordt.

Keuzeverzekeringen

 Safe Home Assistance 85 EUR incl. 9,25 % taksen
 Rechtsbijstand Euromex 21 EUR incl. 9,25 % taksen

Antecedenten

Polis vernietigd:
• Werd een gelijkaardige verzekering ooit opgezegd of geweigerd?  Ja  Neen
• Om welke reden:  Wegens schade  Wegens wanbetaling  Op vervaldag

 Overige:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Recente schadegevallen:
•		 Waren er schadegevallen gedurende de laatste 3 jaar?  Ja  Neen
• Zo ja: hoeveel? .................................................................

• Wat waren de omstandigheden van deze schadegevallen (datum, oorzaak, kosten)?  ...........................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voorgestelde bijpremies:
•	 Werd er ooit een vrijstelling, premieverhoging of iets gelijkaardigs voorgesteld?  Ja  Neen
•	 Werd er een verhoogde vrijstelling voorgesteld?  Ja  Neen
 Hoeveel bedroeg de verhoogde vrijstelling? .................................................................
•	 Werd er een bijpremie voorgesteld?  Ja  Neen
 Hoeveel bedroeg de bijpremie? ..............................................................................................

Hoofdverblijfplaats:
•	 Zijn de hoofdverblijfplaats en het domicilieadres in België?  Ja  Neen

Aanvullende inlichtingen

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Lexicon

1. Illegaal hoofdgebouw: een hoofdgebouw waarvoor een vergunning nodig is en deze niet werd toegestaan of waarvan de toegekende 
vergunning niet werd opgevolgd.

2. Lichte prefab: een gebouw waarvan de samen te stellen delen en/of de draagelementen niet volledig in onbrandbaar materiaal zijn. 
Deze samen te stellen delen en/of draagelementen worden in een werkplaats vervaardigd en worden op de werf samengevoegd tot een 
gebouw.

3.	 De	acceptatie	en	tarificatie	is	voorbehouden	aan	Baloise	Insurance.

4. Voor de modaliteiten van deze waarborgen verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden.

5. Bedragen tegen het ABEX-indexcijfer 690.

6. Motorvoertuigen: alle voertuigen uitsluitend voor privégebruik die eigendom zijn van de verzekeringnemer of de bij hem inwonende 
personen en die voorzien zijn van een motor die opgevat en gebouwd zijn om personen en/of goederen te vervoeren zoals personen-
wagens,	bromfietsen	en	motorfietsen,	bestel-	en	vrachtwagens,	autobussen,	mobilhomes.

	 (Zit)grasmaaiers,	gemotoriseerde	rolstoelen	en	elektrische	fietsen	maken	echter	standaard	deel	uit	van	de	inboedel.

 Quads en trikes blijven steeds uitgesloten.

7. Niet van toepassing voor de hoogrisicogebieden in Natuurrampen.

8. Niet van toepassing op de waarborg Natuurrampen.

9. Gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer 119,64 (basis 1981).

10. Zware renovatiewerken: de werken die een zeer grote meerwaarde voor het hoofdgebouw met zich meebrengen en geheel of gedeelte-
lijk werden uitgevoerd door een aannemer. Zij moeten minstens betrekking hebben op de grondige vernieuwing of vervanging van elk 
van de volgende onderdelen van het hoofdgebouw: 

 •	 het dak;
 •	 de waterinstallaties m.b.t. de aan- en afvoerleidingen, rioleringen, bulex, toilet, bad en douche, …;
 •	 de centrale verwarmingsinstallatie;
 •	 de elektrische installatie met uitzondering van installaties voor de productie van elektriciteit (bijv. zonnepanelen en zonne- 

 collectoren). 
 Louter herstellings- of onderhoudswerken worden niet aanzien als zware renovatiewerken. 

11. Regelmatige bewoning: d.w.z. dat 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval de niet-bewoning is toegestaan gedurende maxi-
maal 90 niet-opeenvolgende nachten. Onder nacht wordt verstaan: de periode tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

12. Enkel mogelijk voor woningen (al dan niet gedeeltelijk gebruikt voor kantoor of uitoefening van een vrij beroep (apotheek uitge-
zonderd)) en appartementen mits regelmatige bewoning en indien onder de waarborg Brand minstens evenveel kapitaal Inboedel  
verzekerd is. Bedragen tegen het ABEX-indexcijfer 690.

13. Collectie: een geheel van voorwerpen die een eenheid vormen en die verzameld worden omwille van hun zeldzaamheid, eigenheid, 
esthetische waarde of documentatiewaarde en waarvan de eenheid en volledigheid een meerwaarde aan het geheel geven.

14.	Door	pedalen	aangedreven	elektrische	fiets.

15.	Elektrische	fiets.

16. De prijs vermeld op de aankoopfactuur of het betalingsbewijs.

De gebruikte begrippen moeten gelezen worden zoals zij in de begripsomschrijvingen van de Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

Verklaringen

In onderstaande tekst verstaan wij onder ‘u’ de verzekeringnemer.

•	 Dit voorstel verbindt noch u, noch Baloise Insurance tot het afsluiten van de polis. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit voorstel zullen 
wij u een verzekeringsaanbod doen, bijkomende onderzoeken vragen of de verzekering weigeren. Bij gebreke hiervan verbinden wij ons 
ertoe op straffe van schadevergoeding de polis af te sluiten. 

•	 Ondertekening van dit voorstel brengt geen dekking mee. 

 U verklaart dat u alle gegevens waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat zij bij onze beoordeling van het risico nodig of nuttig 
kunnen zijn, nauwkeurig hebt vermeld op dit document. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele 
wijzigingen aan deze gegevens. 

•	 Baloise Insurance verwerkt de persoonsgegevens in het kader van risicobeoordeling, beheer van polissen en schadegevallen en voor 
commerciële doeleinden. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt binnen bedrijven van de Baloise Group.

 U kunt deze gegevens conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer steeds opvragen en laten verbeteren bij het 
Secretariaat-Generaal (privacy@baloise.be).

 Wenst u geen commerciële informatie te ontvangen, dan moet u dit melden.

 U geeft ons uitdrukkelijk toestemming om uw gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens te verwerken voor het beheer van  
polissen en schadegevallen. Alle verworven persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken in het kader van fraudebestrijding.

 U stemt er verder mee in dat de persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van ons polis- en schadebeheer, doorgegeven kunnen 
worden aan onze herverzekeraar of aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn en aan Datassur, enkel als ze relevant zijn voor 
de beoordeling van het risico en het beheer van polissen en/of schadegevallen. U kunt deze gegevens opvragen en laten verbeteren bij 
Datassur, dienst Bestanden, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel. 
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

De verzekeraars zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen ...
... u die te goeder trouw bent, kunt op ons rekenen.
Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.
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13

•	 U verbindt zich ertoe uw arts alle geneeskundige verklaringen te vragen die nodig zijn voor het afsluiten of het uitvoeren van de polis. 
U geeft bovendien uitdrukkelijk opdracht aan de arts die uw overlijden vaststelt, om een verklaring over uw doodsoorzaak af te geven 
aan onze raadgevende geneesheer.

•	 Waarschuwing

 Iedere oplichting of poging tot oplichting van Baloise Insurance brengt niet alleen de opzegging van uw polis mee, maar wordt ook straf-
rechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. Bovendien worden de betrokkenen in dat geval opgenomen in het 
bestand van Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars.

Gedaan in ........................................................................................................................................., op .....................................................................................

De verzekeringnemer  Voor echtverklaring van nevenstaande handtekening,
  de bemiddelaar
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Brand
Plus-Plaatsenplan

Verzekeringnemer  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ligging van het risico

Straat  ...............................................................................................................................................  Nr.  ................................ Bus  .......................................................

Postnr.  ............................................... Gemeente  ......................................................................................................... Land  .......................................................

Wat is het Plus-Plaatsenplan?

Dit	is	een	plaatsenstelsel	tot	afschaffing	van	het	evenredigheidsbeginsel	voor	een	gebouw	dienend	tot	woning,	eventueel	in	combinatie	
met de uitoefening van een vrij beroep (apotheek uitgezonderd) of kantoor dat op basis van het aantal plaatsen de te verzekeren waarde 
voor het gebouw bepaalt.

Dit systeem mag worden toegepast voor volgende constructies:
– Gebouwen die voldoen aan onze begripsomschrijving ‘gebouw’ = buitenmuren en draagelementen bestaan voor minstens 70 % uit 

onbrandbare materialen.
– Lichte prefab: is een gebouw waarvan de samen te stellen delen en/of draagelementen niet volledig in onbrandbaar materiaal zijn en 

die in een werkplaats worden vervaardigd. De samen te stellen elementen worden op de werf samengevoegd tot een gebouw.
– Houten gebouwen met een steen rond.

Wat is een plaats?

De volgende plaatsen moeten altijd meegerekend worden ongeacht waar deze zich bevinden, zelfs indien geheel of gedeeltelijk ondergronds.
– Woonkamer (living, salon en eetkamer = samen 1 plaats)
– Keuken (ook een open keuken moet meegerekend worden)
– Slaapkamer
– Bureau voor privédoeleinden
– Speelkamer
– Hobbykamer
– Veranda
– Lokalen die dienen tot uitoefening van een vrij beroep (apotheek uitgezonderd) of kantoor
– Garage (indien er een garage aanwezig is (zelfs een aparte garage met een maximumoppervlakte van 50 m²) moet deze als 1 plaats 

meegerekend worden, ongeacht het aantal garages of staanplaatsen)
De zolder moet enkel worden meegerekend indien ingericht als een van de hierboven vermelde plaatsen.

Volgende plaatsen moeten enkel worden meegerekend indien zij gelegen zijn op het gelijkvloers en/of op de verdiepingen. M.a.w. indien 
zij zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden: niet meerekenen.
– Wasplaatsen, bergingen, stookplaatsen, voorraadruimtes, dressings
 (indien een of meerdere van deze plaatsen aanwezig zijn, voor de totaliteit samen 1 plaats tellen)

De kelder moet enkel worden meegerekend indien het een open bebouwing betreft. De kelder moet als 1 plaats geteld worden ongeacht 
het aantal. Kruipkelders moeten niet meegerekend worden.

Met welke plaatsen moet u geen rekening houden?
– Badkamer
– Hal
– Trapzaal
– Toiletruimte
– Zolders (zie hiervoor)
– Bijgebouwen (tuinhuis, carport of andere)
 Opgelet: woningen/appartementen met een of meerdere bijgebouwen (tuinhuis, carport of andere) waarvan minstens één bijgebouw 

een oppervlakte heeft > 50 m² komen NIET in aanmerking voor het Plus-Plaatsenplan



Welke risico’s komen niet in aanmerking?

– Woningen/appartementen met meer dan 1 woonkamer
– Woningen/appartementen met een binnenhuiszwembad of een overkapt buitenzwembad (een zwembadoverkapping is een constructie 

waarmee men een zwembad kan overkappen en die eveneens mensen toelaat om, minstens gedeeltelijk, rond het zwembad te lopen 
binnen de overkapping)

–	 Woningen	met	een	Turks	bad	en/of	fitnessruimte
– Woningen/appartementen met meer dan 13 en minder dan 3 plaatsen
– Woningen/appartementen met een of meerdere bijgebouwen (tuinhuis, carports of andere) waarvan minstens één bijgebouw een  

oppervlakte heeft > 50 m²
– Eengezinswoningen met een lift
– Gebouwen die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden als studentenkamers
– Gebouwen uitsluitend dienend tot kantoor/vrij beroep
– Gebouwen met meer dan 2 badkamers/douchekamers

Aantal plaatsen

  Aantal

 Woonkamer (living, salon en eetkamer samen) 1

 Keuken(s) .......................

 Slaapkamer(s) .......................

 Bureau(s) voor privédoeleinden .......................

 Speelkamer(s) .......................

 Hobbykamer(s) .......................

 Veranda(’s) .......................

 Wasplaatsen, bergingen, stookplaatsen, voorraadruimtes, dressings ....................... (0 of 1)

 Lokalen die dienen tot de uitoefening van een vrij beroep (uitgezonderd apotheek) of kantoor .......................

 Garage(s) ....................... (0 of 1)

 Kelder(s) .......................  (0 of 1)

  Totaal .......................

Te verzekeren kapitalen

Hoedanigheid van de verzekeringnemer:  eigenaar  huurder

Type van gebouw:  eengezinswoning  appartement

Aantal plaatsen: .....................................

Te verzekeren kapitaal voor het gebouw

Bedragen in EUR tegen ABEX 690

Aantal plaatsen
Eengezinswoning Appartement

Eigenaar Huurder Eigenaar Huurder

3 124.583,33 109.633,33  97.175,00  85.514,00

4 153.333,33 134.933,33 121.133,33 106.597,33

5 182.083,33 160.233,33 145.666,67 128.186,67

6 207.638,89 182.722,22 168.187,50 148.005,00

7 233.194,44 205.211,11 191.219,44 168.273,11

8 255.555,56 225.655,56 212.111,11 186.657,78

9 277.916,67 244.566,67 233.450,00 205.436,00

10 300.277,78 264.244,44 255.236,11 224.607,78

11 338.611,11 297.977,78 287.819,44 253.281,11

12 376.944,44 331.711,11 320.402,78 281.954,44

13 421.666,67 371.066,67 358.416,67 315.406,67

Aanpassing tegen de huidige ABEX

Basisbedrag naargelang het aantal plaatsen: .......................................................................... EUR

Geactualiseerd kapitaal Gebouw  = basisbedrag x huidige ABEX = .......................................................................... EUR
Basis ABEX (690)
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De verzekeraars zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen ...
... u die te goeder trouw bent, kunt op ons rekenen.
Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.
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Te verzekeren kapitaal voor de inboedel op basis van 1/3 van het verzekerd kapitaal Gebouw

Bedragen in EUR tegen ABEX 690

Aantal plaatsen
Eengezinswoning Appartement

Eigenaar Huurder Eigenaar Huurder

3  41.527,78  36.544,44  32.391,67  28.504,67

4  51.111,11  44.977,78  40.377,78  35.532,44

5  60.694,44  53.411,11  48.555,56  42.728,89

6  69.212,96  60.907,41  56.062,50  49.335,00

7  77.731,48  68.403,70  63.739,81  56.091,04

8  85.185,19  75.218,52  70.703,70  62.219,26

9  92.638,89  81.522,22  77.816,67  68.478,67

10 100.092,59  88.081,48  85.078,70  74.869,26

11 112.870,37  99.325,93  95.939,81  84.427,04

12 125.648,15 110.570,37 106.800,93  93.984,81

13 140.555,56 123.688,89 119.472,22 105.135,56

Aanpassing tegen de huidige ABEX

Basisbedrag naargelang het aantal plaatsen: .......................................................................... EUR

Geactualiseerd kapitaal Inboedel  = basisbedrag x huidige ABEX = .......................................................................... EUR
Basis ABEX (690)

Moeten de verzekerde kapitalen Gebouw en Inboedel worden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden? 
(enkel van toepassing voor Woning Select)  Ja  Neen

De gebruikte begrippen moeten gelezen worden zoals zij in de begripsomschrijvingen van de Algemene Voorwaarden zijn omschreven. 
Deze	fiche	maakt	integraal	deel	uit	van	het	voorstel.

Gedaan in ........................................................................................................................................., op .....................................................................................

De verzekeringnemer
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