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deze aanvraag betreft :  het verzoek om een offerte 

   een aanvulling op de verzekering met polisnummer _________________________ 

 

AANVRAGER / VERZEKERINGNEMER 

relatienummer (zoals vermeld op de nota’s) : _______________________________________________________________________ 

uw (bedrijfs)naam : _______________________________________________________________________ 

 
TE  VERZEKEREN  RISICO(‘S) 

gewenste modules onroerende zaken :  module E dekking als eigenaar 

   module F dekking als verhuurder 

 
OPGAVE VAN DE TE VERZEKEREN ONROERENDE ZAKEN 

object straat + huisnummer postcode woonplaats in eigendom sinds 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

 

OMSCHRIJVING VAN DE TE VERZEKEREN ONROERENDE ZAKEN 

object aard gebruik bestemming (door u of de huurder) bouwjaar herbouwwaarde jaarhuursom 

1. 
 in eigen gebruik 
 verhuurd 
 leegstaand 

  
€ € 

2. 
 in eigen gebruik 
 verhuurd 
 leegstaand 

  
€ € 

3. 
 in eigen gebruik 
 verhuurd 
 leegstaand 

  
€ € 

4. 
 in eigen gebruik 
 verhuurd 
 leegstaand 

  
€ € 

 

wat bent u in alle gevallen? :  enig eigenaar  mede-eigenaar 

   
eventuele mede-eigenaren voor object _______ : 1. _________________________________________________________ voor _____ % 

2. _________________________________________________________ voor _____ % 

3. _________________________________________________________ voor _____ % 

 

bestaan er ten laste of ten gunste van een perceel 

erfdienstbaarheden? :  nee    ja, voor object(en) _______________ 

 
is er binnenkort sprake van verbouw/nieuwbouw?:  nee    ja, voor object(en) _______________ 

 
loopt er een huurcontract binnen 1 jaar af? :  nee    ja, voor object(en) _______________ 
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hebt u met alle huurders een schriftelijke 
huurovereenkomst gesloten? :  ja, zie bijlage(n) 

   nee, niet voor object(en) _______________ 

  N.B. verhuur zonder schriftelijke huurovereenkomst is niet verzekerbaar 
is er sprake van huurovereenkomsten voor 

een periode korter dan 6 maanden? :  nee     ja, voor  _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

N.B. verhuur met kortlopende huurcontracten is niet verzekerbaar 

 
is er sprake van kamerverhuur? :  nee    ja, voor object(en) _______________ 

  N.B. kamerverhuur is niet verzekerbaar 
 
is er sprake van onderverhuur door huurders? :  nee    ja, voor object(en) _______________ 

 

  
GEWENSTE INGANGSDATUM * : [___] – [___] – [______] 

voor verhuurde onroerende zaken  * als ingangsdatum wordt de dag aangehouden waarop de aanvraag is ontvangen en 
   geaccepteerd of een datum in de toekomst als u dat wenst 
 
  

ALGEMENE VRAGEN 

Verkeren de gebouwen in goede staat van onderhoud?   :  ja     nee 

Hebt of verwacht u met betrekking tot de te verzekeren onroerende zaken een geschil 

of hebt u dat de afgelopen 3 jaar gehad met: een huurder   :  nee     ja 

 de overheid   :  nee     ja 

 buren     :  nee     ja 

Verwacht u voor de te verzekeren onroerende zaken een wijziging in het bestemmingsplan? :  nee     ja 

Hebt u in de afgelopen 3 jaar een beroep gedaan op de reeds lopende rechtsbijstandverzekering? :  nee     ja 

Zijn er andere feiten en/of omstandigheden bekend die bij de beoordeling van het risico 
door ARAG van belang kunnen zijn?   :  nee  ja 

 

ruimte voor toelichting : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u als aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. 
 

PLAATS  

DATUM    

  
[___] – [___] – [______] 

HANDTEKENING 

 

 

 

 
 

 

 

 


