
Incassowijze     Maatschappij-incasso   Tussenpersoon-incasso   Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan

Woonpakket  Ingangs-/wijzigingsdatum   Polisnummer

  Opstal

  Inboedel

  AVP

  Ongevallen

  Rechtsbijstand

Verkeerspakket

  Auto

  Motorrijwiel

  Oldtimer

Recreatiepakket

  Caravan

  Vakantie

Opnemen in bestaand Totaalplan    Nee   Ja    Totaalplannummer

Verzekeringnemer

Achternaam      Voorletter(s)    M      V        Rechtspersoon

Adres

Postcode    Woonplaats

Geboortedatum     Burgerlijke staat    Gehuwd      Ongehuwd

(Post)bankrekening     Telefoonnummer

Partner (Inwonend)

Achternaam      Voorletter(s)      Man    Vrouw

Geboortedatum

Premiebetaling
Voor het Reaal Totaal Plan geldt standaard maandbetaling. Indien u een afwijkende betalingstermijn wenst, kunt u dat hier aangeven.

Automatisch     Per kwartaal   Per half jaar   Per jaar

Acceptgiro    Per jaar

Heeft u of een belanghebbende in het afgelopen jaar en de vijf voorafgaande jaren een schade met betrekking         Nee    Ja

tot de aangevraagde dekkingen gehad? (eventueel toelichten met een bijlage). Voor Verkeerspakket, zie bladzijde 3

Soort schade    Maatschappij/polisnummer   Datum  Schade

           €

           €

           €

           €

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Tussenpersoon       Tussenpersoonnummer

21
 40

 04
-1

0

1



Slotverklaring

De ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel (zie toelichting), dat hij/zij, een verzekerde en/of een persoon wiens belang mede is 

gedekt bij het sluiten van deze verzekering(en):

•  nog nooit een verzekering is geweigerd of opgezegd en/of volgens beperkende voorwaarden is geaccepteerd/voortgezet;

•  in de de afgelopen 8 jaar niet is veroordeeld voor een misdrijf;

•  geen feiten heeft te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden of andere feiten (ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als uzelf of andere belanghebbenden) die  

 voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn die binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen;

alleen van toepassing bij een aanvraag voor een verkeersverzekering, dat hij/zij en/of de hoofdbestuurder:

• geen handicap heeft, noch aan enige ziekte lijdt of medicijnen gebruikt waardoor de rijvaardigheid wordt beinvloed;

• in de afgelopen 8 jaar aan hem/haar - al dan niet voorwaardelijk - de rijvaardigheid is ontzegd.

Ondergetekende verklaart tevens dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en verklaart zich akkoord met toepassing van de Algemene voorwaarden die voor de 
aangevraagde verzekering gelden. Deze voorwaarden worden op verzoek, voor het sluiten van de verzekering, toegezonden.

Plaats      Handtekening aanvrager

Datum

2

Toelichting artikel 251 Wetboek van Koophandel
Artikel 251 Wetboek van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig 

is, indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is 

verstrekt. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat voor de maatschappij van 

belang kan zijn voor de beoordeling van het te verzekeren risico en de persoon van de 

aanvrager en/of andere belanghebbende.

Het gevolg van ‘Verzwijging’ is, dat de maatschappij zich op ongeldigheid van de 

overeenkomst kan beroepen en schadevergoeding kan weigeren.

Bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere 

gegevens gevraagd. Deze worden door ons, respectievelijk een tot SNS REAAL Groep 

behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 

overeenkomsten terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende 

relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van 

activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 

Voorlopige dekking
Een kopie van dit aanvraagformulier kan als bewijs van voorlopige dekking worden 

beschouwd tot de polis in uw bezit is, onder voorwaarde, dat dit formulier volledig is 

ingevuld, gedateerd en door u ondertekend en tevens voorzien van de handtekening van 

een door REAAL Verzekeringen aangestelde tussenpersoon. Voorlopige dekking kan door de 

maatschappij worden ingetrokken.

De handtekening aanvrager geldt tevens als machtiging indien er gekozen wordt voor 

automatisch betalen. Automatische incasso vindt uitsluitend plaats door REAAL 

Verzekeringen indien zij voor de tussenpersoon incasseert.

Informatie
Op deze verzekering van REAAL Verzekeringen is Nederlands recht van toepassing. Voor 

eventuele klachten verband houdende met de verzekeringsovereenkomst kunt u zich 

schriftelijk wenden tot het intern klachtenbureau van REAAL Verzekeringen en/of wanneer 

het oordeel van REAAL Verzekeringen voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot:

• Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

   Postbus 93560, 2509 AN Den Haag

   Telefoon 070 - 3938999

C.I.S.
De door de verzekeringnemer aan te leveren gegevens met betrekking tot eventuele 

toekomstige schades worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem Schade (C.I.S.).

Op deze registratie is het reglement ter bescherming van de persoonlijke levensfeer in 

verband met het C.I.S. van toepassing.

Plaats        Handtekening tussenpersoon

Datum
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Aanvraag/wijziging Verkeersverzekeringen

Gegevens motorrijtuig
Soort    Personenauto   Motor   Oldtimer   Brandstof    Benzine   Diesel    LPG

Merk en type

Kenteken    Meldcode    Ledig gewicht  Bouwjaar

Cataloguswaarde €  Dagwaarde  €    Incl. BTW    Excl. BTW

Accessoires      Waarde  €

Is het voertuig voorzien van een alarm/startonderbreker?   Nee   Ja, klasse   

Inhoud motorrijwiel                      cc  Vermogen motorrijwiel   kw  

Wie is de kentekenhouder?     Aanvrager      Anders, namelijk

Aantal te rijden kilometers per jaar      Privé    Zakelijk    Privé en zakelijk

Gebruikt u de auto meer dan 60 dagen per jaar in het buitenland?     Nee   Ja

Gewenste dekking

  Alleen WA      WA + Beperkt casco     WA + Volledig casco (All Risk)

  Schadeverzekering Inzittenden    Autorechtsbijstand     Verhaalsrechtsbijstand

  Ongevallen Inzittenden verzekering      

        
    Verz. bedragen bij Verz. bedragen bij
        
    overlijden  blijvende invaliditeit   Ongevallen Opzittenden (motor)
        
                  Alleen voor de bestuurder

  Pakket 1    € 10.000,-  € 40.000,-  
                  Voor bestuurder en duo-passagier

  Pakket 2    € 15.000,-  € 60.000,-  
                  Voor bestuurder, duo- en zijspanpassagier

  Pakket 3    € 20.000,-  € 80.000,-  

Regelmatige bestuurders

Zijn er behoudens aanvrager (en partner) nog andere regelmatige bestuurders?   Nee   Ja

Achternaam      Voorletters      Man   Vrouw

Adres

Postcode    Woonplaats

Geboortedatum

Nederlands rijbewijs Sinds    Relatie tot aanvrager

Verzekeringsverleden

Heeft u al eens eerder een autoverzekering gehad?   Nee   Ja, bij

Kunt u hiervan een BM-verklaring overleggen?    Nee, omdat

      Ja, met    schadevrije jaren

Is in de afgelopen 5 jaar de aanvrager/hoofdbestuurder/ 

kentekenhouder/partner bij een schade (zowel schuld-, 

inbraak-, als verhaalschade) betrokken geweest?   Nee   Ja (altijd invullen)

Zo ja, graag jaartal(len), soort schade en bedrag(en) vermelden

Korting 2e gezinsauto

Heeft u recht op korting 2e voertuig?    Nee    Ja, zie polisnummer(s)
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Aanvraag Woonpakket

Contractsduur    5 jaar (standaard)   1 jaar (5 % toeslag op de premie)

Algemene gegevens voor de opstal en inboedelverzekering
Locatie van het pand (indien afwijkend van het eerder genoemde adres)

Adres

Postcode    Plaats

Bestemming (gebruik)    Uitsluitend eigen bewoning     Verhuur t.w.

     Recreatiewoning      Anders nl.

Is het pand permanent bewoond?   Ja      Nee, toelichting

Bouwaard van het woonhuis     Steen   Houtskeletbouw    Anders nl.

Dakbedekking van het woonhuis   Pannen   Riet    Anders nl.

Soort woonhuis      Eengezinswoning    Appartement    Anders nl.

Onderhoudstoestand    Goed   Matig    Slecht

Is er sprake van gehele of gedeeltelijke leegstand?   Nee    Ja, toelichting

Is er sprake van andere belendingen dan woonhuizen?   Nee    Ja, toelichting

Opstal
Dekking     Extra Uitgebreid   Alle onheilen

Glas meeverzekeren   Ja   Nee

Aanvullende dekking 10%   Ja   Nee

Herbouwwaarde €     Incl. fundering   Excl. fundering

Garantie tegen onderverzekering      Nee     Ja, dan recent taxatierapport met vermelding herbouwwaarde of herbouwwaardemeter  
 
                bijsluiten.

Gegevens huidige opstalverzekering
Bent of was u elders verzekerd   Nee   Ja, bij    Dekking

Polisnummer    Verzekerd bedrag €   Einddatum

Inboedel

Dekking     Extra uitgebreid   Alle onheilen

Glas    Nee   Ja (alleen mogelijk voor huurders)

Te verzekeren som €

Garantie tegen onderverzekering     Nee    Ja, dan Inboedelmeter of Inventarisatielijst meesturen

Vrijwillig extra eigen risico van  € 100,-   Nee    Ja (in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht,vervallen hiermee de beperkende

               bepalingen)

Alleen voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht:
Omvat de inboedel meer dan € 5.000,- aan audiovisuele apparatuur (inclusief computers en cd’s)?     Nee   Ja

Boven de € 5.000,- extra tegen diefstal meeverzekeren à  € 11,- ‰      Nee   Ja
 
Zo ja, totale waarde   €    -/- € 5.000,-        = €

Huiseigenarenkorting   Nee   Ja, polisnummer opstal bij REAAL Verzekeringen

BORG certificaat of certificaat Keurmerk Veilig Wonen afgegeven?        Nee   Ja, dan kopie bijsluiten

Als de inboedel meer dan € 2.500,- aan lijfsieraden omvat, wilt u dan het meerdere      Nee   Ja

voor € 11,- ‰ extra tegen diefstal meeverzekeren? 

Zo ja, totale waarde lijfsieraden   €    -/- € 2.500,-        =  €
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Bestaat de inboedel voor meer dan 25% van de verzekerde som uit antiek, kostbaarheden, verzamelingen,     Nee     Ja

kunstvoorwerpen, audiovisuele- en computerapparatuur (inclusief cd’s e.d.)?

Zo ja, totale waarde        €

Wilt u dit dan tegen diefstal meeverzekeren?        Nee    Ja

Gegevens huidige inboedelverzekering
Bent u of was u elders verzekerd   Nee   Ja, bij    Dekking

Polisnummer    Verzekerd bedrag €   Einddatum

Kostbaarheden
Alleen in combinatie met een lopende inboedelverzekering. Er wordt geen voorlopige dekking verleend.

Facturen of taxatierapport (niet ouder dan 1 jaar) meezenden!
 

Juwelen en sierraden   €
 

Bont    €

Schilderijen etc.   €

Muziekinstrumenten   €

Horloges en klokken   €

Foto-, film- en videoapparatuur  €

Overige kunstvoorwerpen   €

       Vrijwillig eigen risico (10% per gebeurtenis)   Nee    Ja

  AVP    Gezin   Gezin zonder kinderen   Alleenstaande

     € 500.000,-   € 1.250.000,-   € 2.500.000,-   Overall eigen risico € 100,-

     Verhaalsservice

    Jagersrisico (verzekerde som € 1.250.000,- verplicht)

  Ongevallen     Gezinsdekking     Dekking gezin zonder kinderen    Dekking voor aanvrager

  Pakket     I   II   III

  Cumulatieve schaal (350%)     Nee   Ja

  Beroep met toeslag     Nee   Ja

Beroep     Omschrijving dagelijkse werkzaamheden

Zijn alle te verzekeren personen thans gezond en zonder gebreken? Indien nee, dan graag toelichten    Nee    Ja

  Rechtsbijstand   Gezinsdekking   Alleenstaande 

  Pluspakket (o.a. vermogensbeheer, fiscale zaken, mediation bij echtscheiding en geen eigen risico)

Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met de buren of deze in de afgelopen vijf jaar gehad?     Nee    Ja

Bent u of één van uw gezinsleden in de afgelopen acht jaar strafrechtelijk veroordeeld of loopt er thans    Nee    Ja

een strafrechtelijk onderzoek?

Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met uw werkgever of deze de afgelopen vijf jaar gehad?    Nee    Ja

Is binnen het bedrijf waar u of één van uw gezinsleden werkt een reorganisatie aangekondigd?    Nee    Ja

Ontvangt u of één van uw gezinsleden thans een uitkering op grond van de WAO?     Nee    Ja

Verwacht u de komende twee jaar wijzigingen in het voor uw omgeving geldende bestemmingsplan?     Nee     Ja

Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met de overheid over een bestemmingsplan,     Nee     Ja

bouw- of hinderwetvergunning of deze in de afgelopen vijf jaar gehad?

Bent u of één van uw gezinsleden voor rechtsbijstand verzekerd of in de laatste drie jaar verzekerd geweest?    Nee     Ja

Zo ja, bij welke verzekeringsmaatschappij en wat is de reden dat de verzekering is beëindigd/opgezegd?

(gebruik de ruimte onder ‘Toelichting’ voor uw antwoord)

Verwacht u of één van uw gezinsleden binnen afzienbare tijd bij een (juridisch) geschil betrokken te raken?    Nee     Ja

Zijn u andere feiten en/of omstandigheden bekend, die bij het beoordelen van het risico      Nee     Ja

door REAAL van belang zouden kunnen zijn?

Toelichting:
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Aanvraag Vakantie en/of Caravan Verzekering

Vakantie Verzekering   Europadekking     Werelddekking

Gezinssamenstelling   Gezin met kinderen*   Geboortedatum oudste kind

  * (kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd, 

     polis wordt afgegeven op basis van gezin zonder kinderen)

  

    Gezin zonder kinderen     Alleenstaande

Pakket    Voordelige verzekering     Volledige verzekering

Meeverzekeren   Wintersport     Autohulp

    Annulering      Garantie-annulering

Gegevens huidige reisverzekering

Bent of was u elders verzekerd     Nee       Ja, bij

Polisnummer      Einddatum

Caravanverzekering

Merk en type      Kenteken   Meldcode

Soort caravan     Stacaravan    Tourcaravan   Vouwkampeerwagen

Chassisnummer     Bouwjaar en modeljaar

Afmeting  lengte  meter  breedte   meter

Dekking    Normaal dekking   Ideaal dekking   Ideaal-plus dekking

    Inclusief hagelschadedekking (toeslag € 2,50‰ op de premie)

  Laatst bekende cataloguswaarde van de caravan  €

  (inclusief BTW, zonder voortent)

  Inboedel/inventaris   €

  Bagage    €

  Aanbouw (inclusief tv-antenne)  €

  Voortent    €                           +

  Totaal    €

Gebruik      Uitsluitend recreatie   Recreatie met verhuur

      Uitsluitend verhuur   Permanente bewoning

Is de caravan wel eens in het buitenland?    Nee    Ja, korter dan 3 maanden per jaar

          Ja, tussen de 3 en 6 maanden per jaar

Gegevens huidige caravanverzekering

Bent of was u elders verzekerd?      Nee    Ja, bij

Polisnummer      Einddatum
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Inboedelmeter

Leest u vóór het invullen eerst de toelichting op de achterzijde

A. Leeftijd hoofdkostwinner     punten
 30 jaar en jonger      3

 31 t/m 40 jaar      5

 41 t/m 45 jaar      11

 46 t/m 50 jaar      16

 51 t/m 60 jaar      23

 61 t/m 70 jaar      20

 71 jaar en ouder      18

  Aantal punten    

B. Samenstelling huishouden
  Alleenstaande zonder inwonende kinderen    3

  Alleenstaande met inwonende kinderen     6

 Echtpaar/samenwonenden zonder inwonende kinderen    16

 Echtpaar/samenwonenden met inwonende kinderen    18

  Aantal punten    

Netto maandinkomen huishouden
  t/m € 900       0

  € 900 t/m € 1.350      2

  € 1.350 t/m € 1.800      4

  € 1.800 t/m € 2.250      7

  € 2.250 t/m € 2.700      11

  € 2.700 t/m € 3.150      14

  meer dan € 3.150      16

  Aantal punten    

WOZ-waarde woning
  t/m € 70.000      3

  € 70.000 t/m € 140.000      6

  € 140.000 t/m € 175.000      9

  € 175.000 t/m € 210.000      14

  € 210.000 t/m € 245.000      22

  € 245.000 t/m € 280.000      30

  € 280.000 t/m € 400.000      40

  Aantal punten    

Geschat huurdersbelang     punten
(geldt alleen voor huurwoningen)
 

  Huurdersbelang € 0      0

  Huurdersbelang t/m € 1.250     2

  Huurdersbelang € 1.250 t/m € 2.500     5

  Huurdersbelang € 2.500 t/m € 3.500    11

  Huurdersbelang meer dan € 3.500     14

  Aantal punten    

Bijtelling koopwoning     punten
  Koopwoning      12

Aantal punten        +

Totaal aantal punten   x € 1.000)

  
Subtotaal geschatte waarde inboedel       €  (A)

Eventuele bijtellingen
(voorzover niet apart verzekerd)

  Heeft u meer dan € 10.000 aan audiovisuele- 

         en computerapparatuur?

         Zo ja, welk bedrag boven de € 10.000?*  €

   Heeft u meer dan € 2.500 aan lijfsieraden?

          Zo ja, welk bedrag boven de € 2.500?*   €

   Heeft u meer dan € 12.500 aan bijzondere bezittingen?

          Zo ja, welk bedrag boven € 12.500?   €

   Is het huurdersbelang meer dan € 5.000?

         Zo ja, welk bedrag boven € 5.000?   €                                                +

         Subtotaal bijtellingen    €                                            (B)

* zie de toelichting op de achterzijde

De geschatte totale waarde van uw inboedel is (tel A en B op) €
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Toelichting inboedelmeter

Algemeen
De Inboedelmeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige 

en objectieve wijze de waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor het geval 

u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen.

Het puntensysteem van de Inboedelmeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar 

de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland. 

De inboedelwaarde ligt gemiddeld iets boven € 45.000,-, maar in uw geval kan dat 

natuurlijk lager of hoger zijn. Met het puntensysteem kunt u dat vrij nauwkeurig bepalen.

Bij het beantwoorden van de vragen in de Inboedelmeter wordt uitgegaan van een bepaalde 

situatie, bijvoorbeeld qua gezinssamenstelling. Verandering in die situatie zal op termijn 

mogelijk een andere waarde van de inboedel tot gevolg kunnen hebben.

De verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon zal u daarom periodiek vragen 

nogmaals de waarde van uw inboedel te toetsen aan de hand van de Inboedelmeter.

Dit om onderverzekering te voorkomen.

Let op: de Inboedelmeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw 

inboedel vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde 

in de zin van de wet.

Netto maandinkomen huishouden
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van alle personen die tot het 

huishouden behoren. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, 

pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen.

Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

WOZ-waarde woning
Dit is de economische waarde van uw woning zoals die is vastgesteld door de gemeente 

waarin u woont. De WOZ-waarde (peildatum januari 1999) van uw koop- of huurwoning is 

te vinden in de aanslag voor de Onroerend Zaakbelasting (OZB).

Voor eigenhuisbezitters is de WOZ-waarde ook de waarde waarop het huurwaardeforfait 

voor de inkomstenbelasting wordt gebaseerd. De Inboedelmeter is niet bruikbaar voor 

woningen met een hogere WOZ-waarde dan € 400.000.

Huurdersbelang
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de woning 

verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen 

o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en 

tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen.

Het huurdersbelang is meeverzekerd op uw inboedelpolis.

Bij invulling van de Inboedelmeter zult u echter merken dat u meer punten krijgt voor het 

huurdersbelang dan alleen het huurdersbelang zou rechtvaardigen. Uit onderzoek is 

gebleken dat huishoudens met een huurdersbelang gemiddeld ook een grotere en duurdere 

inboedel hebben dan huishoudens zonder huurdersbelang. Dit komt tot uitdrukking in het 

hogere puntenaantal.

Audio-, visuele- en computerapparatuur
Hieronder vallen:

• alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur

• alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers)

• alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur

• alle geluids-, beeld-, en informatiedragers (b.v. CD’s, diskettes,   CD-Rom’s)

Voor inboedels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de diefstaldekking voor 

de audiovisuele en computerapparatuur max. € 5.000,-. Wilt u de waarde boven de  

€ 5.000,- meeverzekeren, dan kunt u dit op het aanvraagformulier aangeven.

Lijfsieraden
Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam 

gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander materiaal, 

gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.

Diefstalschade voor lijfsieraden is beperkt tot max. € 2.500,-.

Wilt u de waarde boven de € 2.500,- meeverzekeren, dan kunt u dit op het 

aanvraagformulier aangeven.

Bijzondere bezittingen
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

• verzamelingen

• antiek

• kunst

• muziekinstrumenten.


