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Je hebt als huurder nodig …….       aanvraagformulier 

Voor jou als huurder zijn er een aantal noodzakelijke verzekeringen voor jou als huurder: 
1. Aansprakelijkheid ('WA')......................... speciale aanbieding voor huurders, zie hieronder 
2. Inboedel ('Brand').............................. speciale aanbieding voor huurders, zie hieronder 
3. Zorg 
4. Uitvaart 
5. Auto, Scooter, Motor, Fiets, Caravan, Camper, Boot, Vliegtuig (Verkeerverzekeringen) 
6. Sparen of Lenen 

 
Je kunt ook overwegen je te verzekeren voor: 
 7. Rechtsbijstand....................................... speciale aanbieding voor huurders, zie hieronder 
 8. Doorlopende Reis/Annulering (Vakantie-&Recreatie-verzekeringen) 
 
Daarnaast kom je wellicht de volgende zaken tegen: 

9. Uitkering lijfrente en Gouden Handdruk 
10. Hypotheek 
 

Spuybroek biedt uitstekende dekkingen tegen zeer scherpe premies. 
Dit is het aanvraagformulier voor onze speciale aanbiedingen voor: Inboedel en Aansprakelijkheid 
 

Daarnaast kun je aangeven dat Spuybroek voortaan het aanspreekpunt voor al je verzekeringen moet worden en 
of je aanbiedingen/offertes wilt hebben voor andere producten (Auto, Uitvaart, Sparen, etc). 
Op de website www.spuybroekadvies.nl vind je meer uitleg over al deze producten. 

Verzekeringnemer 

Naam en Voorletters           M / V 

Adres             

Postcode / Woonplaats           

Beroep        Geboortedatum      

Bank / Gironummer      Telefoonnummer     

Emailadres       Nationaliteit      

De volgende personen moeten meeverzekerd worden: 

Naam      Voorletters    Geboortedatum  Geslacht Beroep 

                 M / V    

                 M / V    

                 M / V    

                 M / V    

 Aansprakelijkheid Particulier (‘WA’), contractduur 1 jaar 

 
Ingangsdatum     --     --        
       verzekerde som           dekking  
Premie:  € 3,68 per maand   € 44,16 per jaar € 1.250.000  WA 
  € 4,28 per maand   € 51,36 per jaar € 2.500.000  WA 
 
Betalen:  automatische incasso *  acceptgiro 
 
*verplicht bij maandpremie -> incassomachtiging invullen ! 
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 Incassomachtiging 

 

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan 
 Voogd & Voogd Verzekeringen doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een 

bedrag van je bankrekening af te schrijven; 
 jouw bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Voogd & Voogd Verzekeringen. 
Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je deze terug te laten boeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving van het betreffende bedrag contact op met jouw bank. Vraag je bank naar de 
voorwaarden. 
 
Naam incassant: Voogd & Voogd Verzekeringen 
Adres incassant: Boomgaardweg 5 
Postcode / Woonplaats incassant: 3241 LA   Middelharnis 
Land incassant: Nederland 
Incassant-ID: NL 81 ZZZ2 3024 7720 00 
 
 

IBAN (rekeningnummer): NL  __  __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 
 

Slotverklaring 

 

Eerdere Aansprakelijkheid- (WA) of Rechtsbijstandverzekeringen  

Heeft een verzekeraar jou of een medeverzekerde deze verzekering in de afgelopen 8 jaar geweigerd of 
opgezegd, of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld? 

 Nee  Ja, s.v.p. toelichten 
Strafrechtelijk verleden 

Ben jij of een medeverzekerde bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar als verdachte, of ter uitvoering van een 
opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie ?  Nee  Ja 

Indien Ja, dan svp toelichten 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. 

 
Faillissement e.d. 

Ben jij of een medeverzekerde bij deze verzekering ooit betrokken geweest of momenteel betrokken bij een 
faillissement,een surseance van betaling of een schuldsanering?   Nee  Ja, s.v.p. toelichten 
 
Algemene slotvraag 

Beschik jij of een medeverzekerde bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze 
verzekeringsaanvraag van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van de voorgaande vragen is verstrekt?
        Nee  Ja, s.v.p. toelichten 

 

Ruimte voor toelichtingen (je kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) 

             

             

             

            

             

 

Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden. 
 
Verder verklaart verzekeringnemer alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord, ook betreffende 
andere belanghebbenden; indien blijkt dat zaken/gebeurtenissen verzwegen, verkeerd weergegeven of 
zelfs met opzet tot misleiden van verzekeraar (niet) opgegeven zijn, heeft verzekeraar het recht de polis 
aan te passen, op te zeggen per ingangsdatum en eventuele uitkeringen te beperken of te laten vervallen. 
 

 

 

             

Plaats, datum     Handtekening verzekeringnemer  

 

Dit formulier kunt u emailen naar: info@spuybroekadvies.nl 

Of –zonder postzegel- opsturen naar: Antwoordnummer 758, 3130 VC   Vlaardingen 
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