
Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. 
Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn. Achmea Schadeverzekeringen N.V. 
staat bij de AFM ingeschreven onder nummer 12000606. Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Lange Marktstraat 26 in  
(8911 AD) Leeuwarden, Nederland. 
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoor-
den. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens 
belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van
de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij  ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig 
mogelijk beantwoorden.
Nieuwe Feiten en omstandigheden die u bekend worden na aanvraag van de verzekering maar voordat u  een bericht over de definitieve 
beslissing hierover  heeft ontvangen, moet u alsnog aan ons doorgeven. Het gaat hier om feiten en omstandigheden waarnaar wij vragen 
op het aanvraagformulier van deze verzekering.

Indien u met opzet tot misleiden van ons heeft gehandeld of indien wij bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zouden 
hebben gesloten is geen uitkering verschuldigd en hebben wij tevens het recht de verzekering op te zeggen. Deze verzekering wordt 
aangevraagd door een Vereniging van Eigenaren. De vragen die gericht zijn op het schadeverleden, een opgezegde of geweigerde verze-
kering of de door een verzekeraar gestelde bijzondere voorwaarden, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag gelden ook voor de 
bestuurder(s) van de Vereniging van Eigenaren. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de 
mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: 
- een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; 
-  de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en 

omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het aanvraagfor-
mulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, 
in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.

A   Algemeen

1	 Verzekeringnemer
Naam vereniging     

Contactpersoon      man  vrouw

Adres

E-mailadres

Postcode en woonplaats

Bank-/girorekeningnummer

2	 Gegevens verzekerd(e) gebouw(en)
Adresgegevens gebouw 

Straatnaam  nummers postcodes woonplaats

Herbouwwaarde gebouw(en)   incl. fundering    €

In welke onderhoudstoestand verkeert  het gebouw   goed   matig   slecht

3.		 Contractduur en premievervaldatum
De contractduur bedraagt 1 jaar. Welke premievervaldatum wenst u?    

De door u gekozen premievervaldatum geldt voor alle verzekeringen in dit pakket. Na afloop van de contracttermijn wordt de verzekering 
stilzwijgend verlengd.

4.		 Betalingswijze     
In welke termijn wilt u de premie betalen?    per jaar   per halfjaar*  per kwartaal*  per maand* 
Voor premiebetaling in termijnen geldt vanaf 2 rubrieken geen toeslag. Indien 1 rubriek wordt verzekerd dan geldt voor termijnbetaling een 
premietoeslag van 2% (halfjaar), 4% (kwartaal) of 5% (maand). *Machtiging voor automatische incasso is verplicht

Ondergetekende machtigt   Avéro Achmea   bovengenoemde verzekeringsadviseur hierbij tot wederopzegging de bedragen die hij/zij 
verschuldigd is wegens premie, kosten en assurantiebelasting af te schrijven van zijn/haar bank-/girorekening, nummer

Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden van de Bankgirocentrale.

AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER VOOR
VERENIGING VAN EIGENAREN ZEkERpLAN

Verzekeringsadviseur

Agentnummer

 Nieuwe verzekering
 Wijziging/aanvulling op pakketnummer
 Offerte

D-4260-07-10

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS  Leeuwarden
www.averoachmea.nl

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410, AFM vergunningnr. 12000606.www.sporenburgadviesgroep.nl/vve telefoon 020 4198009
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5.		 Overzicht aangevraagde verzekeringen
Hieronder  kunt u aangeven  welke verzekeringen u wilt afsluiten binnen dit pakket en per wanneer.

   Ingangsdatum

  Gebouwen 

 Aansprakelijkheid  

 Rechtshulp 

 Bestuurdersaansprakelijkheid 

 Milieuschade

6.		 Elders lopende verzekeringen
Bent u voor de aangevraagde verzekering(en) nog elders verzekerd?   nee   ja 
Zo ja, verzoeken wij u de onderstaande specificatie in te vullen.

Soort verzekering   Afloopdatum   Verzekerd bedrag   Verzekerd bij   Polisnummer   Reeds opgezegd

         ja   nee

         ja   nee

         ja   nee

         ja   nee

         ja   nee

B			Gebouwen	

1.		 Dekking gebouw

  uitgebreide gevarenverzekering         extra uitgebreide gevarenverzekering
 
  geen glas   glas woonappartementen    glas woonappartementen en bedrijven   

eigenaarsbelang zijn aanpassingen en verbeteringen in en aan het gebouw die niet tot het standaard opgeleverde gebouw behoren en 
per appartement kunnen verschillen zoals keukens,  vloeren wandafwerking en sanitair. Deze zijn niet standaard meeverzekerd.  

 Eigenaarsbelang      €          (eigenaarsbelang totale gebouw(en))

Opruimingskosten zijn standaard meeverzekerd tot  maximaal  10% van de verzekerde som.    
 Extra opruimingskosten     €

Taxatie 
Wij kunnen uw gebouw gratis laten taxeren.  Met de taxatiewaarde als verzekerde som bent u vervolgens goed verzekerd met een garantie 
tegen onderverzekering. Ik wens het gebouw gratis te laten taxeren    ja (de taxatiewaarde wordt de verzekerde som)   
     nee

2.		 Ligging
Ligt het complex in een saneringswijk    nee    ja

3.		 Bouwaard 
Muren   steen       hout            anders, welk materiaal

Dak   pannen   bitumen      anders, welk materiaal 

Verdiepingsvloer     beton       hout        anders, welk materiaal

4.	 Overige gegevens
Bouwjaar    

Wordt huisvuil en  in deugdelijk afgesloten  containers op het terrein  bewaard      ja    nee   
Zo nee, op welke wijze wel en wat is de afstand tot  het gebouw/luifels/afdaken      

5.		 Bestemming gebouw
Is er naast particuliere bewoning  sprake van bedrijfsmatig gebruik  van het gebouw?        nee  ja 
Zo ja,      winkels,         kantoren,        horeca      overig  
Zo nee, u kunt de overige vragen onder punt 5 overslaan.

Omschrijf  zo nauwkeurig mogelijk het bedrijfsmatig gebruik 

Soort  activiteit     Vloeroppervlakte in m2

 

Is er sprake van opslag  van brandbare materialen of afval  op het terrein?         nee      ja
www.sporenburgadviesgroep.nl/vve telefoon 020 4198009



3

Zo ja,  waarvan  en wat  is de afstand tot  gebouw/luifels/afdaken         

Wat is de bouwaard van de scheidingswanden  tussen de bedrijfseenheden 

Is er een gecertificeerd automatisch brandmeldingsysteem met doormelding naar de brandweer aanwezig?    
                       ja     nee
Welke blusmiddelen zijn aanwezig?   

Worden blusmiddelen periodiek door een erkend bedrijf geïnspecteerd          ja     nee  

Is de cv-installatieruimte vrij van opslag      ja    nee

C		Aansprakelijkheidsverzekering  
( uitsluitend invullen indien u deze verzekering aanvraagt)

Welk bedrag per gebeurtenis wilt u verzekeren?   € 1.250.000    € 2.500.000 
De maximale vergoeding per jaar bedraagt het dubbele van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.  

D			Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
Wilt u deze verzekering afsluiten?                            ja    nee 
Per gebeurtenis geldt een verzekerd bedrag van € 250.000. Dit is eveneens de maximale vergoeding per jaar.

E		 Milieuschadeverzekering 
(invullen indien u  deze verzekering aanvraagt)

De huidige brandverzekering dekt GEEN schade aan bodem en water t.g.v. een milieuverontreiniging. Deze dekking biedt u optimale 
zekerheid tegen een geringe meerpremie

1.	 Verzekerd bedrag
Welk bedrag per gebeurtenis wilt u verzekeren?  
     500.000,-        ander bedrag *   €   ( in veelvoud van  € 250.000) 

waarvan:   op eigen locatie  €

        bij derden door verontreiniging vanaf eigen locatie   €

De maximale vergoeding per jaar bedraagt het dubbele van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.   
(*Bij een een bedrag boven de € 1.250.000 dient u contact op te nemen met ons)

2.	 Aanspraak 
Is er meer dan 1.000 liter of kilo aan vaste of vloeibare stoffen opgeslagen of in emballage anders  
dan in tanks die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem of water?           nee     ja 
Zo ja, neem contact op met de maatschappij.

Is er sprake van opslag in  tanks?               nee     ja  
Zo ja, neem contact op met de maatschappij.

Is op het risicoadres meer dan 200 m2 astbest aanwezig, in of op de gebouwen en installaties?    nee    ja  
Zo ja, neem contact op met de maatschappij

Zijn er omstandigheden bekend waaronder bodem- en/of               nee    ja 
waterverontreiniging kan zijn ontstaan of de kans daarop vergroten?  
Zo ja, dient u een bodemonderzoekrapport met de aanvraag mee te zenden die niet ouder is dan 3 jaar.

F		 Invullen indien u een bestuurders-, aansprakelijkheids- of rechtshulpverzekering aanvraagt
Maakt de vereniging regelmatig gebruik van de diensten van een advocaat?    nee   ja
Zo ja, gaarne naam en adres

1.			Heeft u in de afgelopen drie jaar gebruik gemaakt van juridische bijstand bij;
   - Arbeidsconflicten       nee   ja

   - Conflicten met de overheid?                                  nee   ja 

   - Conflicten met leveranciers      nee   ja

   - Conflicten met opdrachtgevers      nee   ja

   - Conflicten met  afnemers       nee    ja

   - Andere conflicten       nee  ja

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

3.		  Heeft een verzekeraar de rechtsbijstandverzekering de afgelopen 5 jaar opgezegd, 
bijzondere voorwaarden gesteld of een aanvraag geweigerd?      nee   ja

4. Verwacht u in de komende 12 maanden juridische bijstand nodig te hebben?      nee    ja
Indien één van de vragen 1 t/m 4 met ‘ja’ is beantwoord, dan graag hieronder toelichten   
of bijlage meesturen indien bij toelichting onvoldoende ruimte is (u kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).

Toelichting

www.sporenburgadviesgroep.nl/vve telefoon 020 4198009
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G			Slotvragen

1.		 Eerdere verzekeringen
Is in de laatste 5 jaren een verzekering van u opgezegd of geweigerd, dan wel zijn er in die jaren verzwaarde voorwaarden voor acceptatie of 
verlenging van een verzekering gesteld?   nee   ja, hieronder nader omschrijven

Soort verzekering  datum maatschappij   wegens

2.	 Eerdere schade
Heeft u in verband met één of meerdere van de te verzekeren risico’s de afgelopen 5 jaar schade geleden of gemeld ?  
  nee   ja, hieronder nader omschrijven 

Soort verzekering Soort schade       schadedatum   schadebedrag    uitgekeerde bedrag

      €  €

        € €

      € €

3. Bijzonderheden
Heeft u verder nog iets mee te delen omtrent de te verzekeren risico’s, uzelf of de overige te verzekeren personen, dat voor het beoorde-
len van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn?  nee   ja, bijzonderheden

4.		 Strafrechtelijk verleden 
(zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde 
(straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:  
 •  wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering,  

bedrog, oplichting,valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;   nee   ja
 •  wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging,  

mishandeling, afpersing en afdreiging (chantage) of enig misdrijf gericht tegen  
de persoonlijke vrijheid of  tegen het leven of poging(en) daartoe;    nee   ja

 •  overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet  
economische delicten?      nee   ja

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele 
(straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een 
schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. 
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).

H.	Slotverklaring

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door;

Naam      Functie binnen de vereniging van eigenaren 

 
Plaats     Datum      

 
     Handtekening

Privacy

Voor de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor 
het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te 
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. 
Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het van toepassing zijn de privacyre-
glement. Wij kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u 
dit schriftelijk melden bij Avéro Achmea, Postbus 444, 3830 AL Leusden 

Toepasselijk recht en geschillen

Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het 
mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo´n geval eerst contact op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen dan 
kan dit per e-mail via onze website www.averoachmea.nl (klacht doorgeven) of schriftelijk naar Avéro Achmea, t.a.v. Klachtenbureau, Postbus 909, 8901 BS 
Leeuwarden. Als wij er, naar uw mening, niet in slagen om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen, kunt u zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-FKLACHT/0900-3552248, www.kifid.

Bedenktijd

Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden hebt ontvangen, de verze-
kering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende:
1. de bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 kalenderdagen;
2. de bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen;
3. wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan;

www.sporenburgadviesgroep.nl/vve telefoon 020 4198009
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