
Postbus 29 
4250 DA Werkendam
Van Randwijklaan 49
4251 VT Werkendam

T   0183 - 50 71 80
F   0183 - 50 71 81
E   info@biesboschassuradeuren.nl
I    www.biesboschassuradeuren.nl

Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V. 

Verzekeringnemer

Naam en voorletters 

Adres

Postcode / woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Emailadres

Soort woning  Koopwoning             Huurwoning             Koopappartement             Huurappartement

Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u om de onderstaande vragen te beantwoorden en de offerte / aanvraag te ondertekenen.

1. Vorige Verzekeringen

Is u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen ooit een verzekering, van welke aard ook, geweigerd of opgezegd, of zijn er bijzondere voorwaarden of 
extra premies gesteld?         
 
 Nee                 Ja

2. Schadeverleden

Heeft u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen eerder schade geleden die door een van de gevraagde verzekeringen worden gedekt?      
 
 Nee                 Ja

3. Strafrechtelijk verleden

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, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrift, of poging(en) daartoe;
-  wederrechtelijk benadeling van andere, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven, of 

pogingen daartoe;
- een misdrijf in het verkeer;
- overtreding van de vuurwapenwet, de opiumwet, de wet economische delicten?  

 Nee                 Ja

4. Rechtsbijstand (indien van toepassing)

Verwacht u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de directe werkomgeving binnen een half jaar vanaf nu een fusie, reorganisatie, sanering of overheidsmaatregelen  
waardoor er (ingrijpende) veranderingen gaan plaatsvinden?   
 
 Nee                 Ja *

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering: 
- in de afgelopen 8 jaar door een advocaat bijgestaan     
 
 Nee                 Ja *

- in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest, of op dit moment betrokken bij een geschil of gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld met een werkgever, een leverancier, de buren, de overheid, 
uitkeringsinstantie(s), i.v.m. de woning of anderszins waardoor een beroep op deze verzekering kan worden gedaan, of is dit te verwachten? 
 
 Nee                 Ja *

Denkt u hierbij o.a. aan burenruzies, conflicten over erfafscheidingen, (gewijzigde) bestemmingsplannen of bouwvergunningen, geschillen rond nieuw-/verbouw of aankoop woning, rondom 
(her)keuringen in verband met een WIA-uitkering (voorheen WAO), of anderszins.

*) indien ja, geef dan aan waar het geschil of conflict betrekking op heeft (gehad), in welke periode dit plaatsvond en wat de huidige status hiervan is.

S.v.p. hieronder toelichten indien u één of meerdere van de bovenstaande vier vragen met ‘ja’ beantwoord heeft.

Slotvragen Privé Pakket



Contractsduur

Contractsduur  1-jarig contract

Premie

Premiebetaling per  Maand                  Kwartaal                  Half jaar                  Jaar

Wenst u automatische afschrijving?  Ja(bij maandelijkse betaling verplicht)                   Nee

Rekeningnummer (IBAN)

Belangrijk: Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn geleg. 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.)
Als aanvrager/kandidaat verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. 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 andere belanghebbende bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV bekend veronderstelt, moet u toch 
zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV u heeft 
bericht over haar definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV mededelen, indien 
deze vallen onder de gestelde vragen. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs 
vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV heeft gehandeld of Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV bij kennis omtrent de ware stand van zaken de 
verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

Verklaring en ondertekening
Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingac-
tiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens Financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast worden na een 
melding van een rechtsbijstandzaak uw persoonsgegevens ook door SRK Rechtsbijstand verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de rechtsbijstandzaak en/of juridische  dienstverlening, 
voor het rendementsbeheer en ter voorkoming en bestrijding van fraude. SRK informeert Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV omtrent het feit dat een melding heeft plaatsgevonden, welk 
rechtsgebied de zaak betreft en met de daaraan verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft gemaakt. Op deze verwerking is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële 
Instellingen” van toepassing. De tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag telefoon 070-33385000 of raadplegen op de 
website www.verzekeraars.nl. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling 
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het Privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. U kunt de tekst raadplegen op de website www.stichtingcis.nl

Toepasselijk recht
Op de verzekeringsovereenkomst zelf is Nederlands recht van toepassing
* Voor klachten of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de Directie van:
- Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV, Postbus 29, 4250 DA WERKENDAM, telefoon: 0183-507180
*  Indien het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070-

3338999. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandelingprocedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt het geschil voorleggen aan de 
bevoegde rechter.

Afkoelingsperiode
U hebt het recht de verzekering te ontbinden en de op te maken polis gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons terug te sturen

Akkoordverklaring

Dit formulier is naar waarheid ingevuld:  voor akkoord

Plaats                                                                                                                                           Datum Naam

Adviseur

In te vullen door Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V.

Relatienummer

Polisnummer

Fish

Voorlopige dekking per

Definitieve acceptatie per
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