
Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. 
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer 
Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer 

 
Incassant-ID: NL79ZZZ270266080000 

Vergunningnummer AFM: 12000473 
KvK-nummer: 27026608 

Gegevens aanvrager

Achternaam: 

Voorletters: Tussenvoegsel:

Geslacht:

Geboortedatum:

Straat:

Huisnummer: Toevoeging:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Wij gebruiken dit e-mailadres om u informatie te sturen over de aangevraagde verzekering(en).

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van persoonlijke aanbiedingen en andere relevante informatie.

Premie

Termijnpremie:

Assurantiebelasting:

Totale termijnpremie: 

Opmerkingen bij uw aanvraag:

IBAN:

Naam rekeninghouder:

Premiebetaling en doorlopende machtiging SEPA

Betalingstermijn:

Betaalwijze:

Verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraagformulier

Vos

E.J.T.

Man

18-02-1996

Torenallee

44 48

5617 BD

Eindhoven

0628149457

edwinv96@hotmail.com

n.v.t.

€ 29,01

€ 6,10

€ 35,11

De premie is een indicatie en onder voorbehoud van acceptatie door Klaverblad Verzekeringen.

Maand



Inboedelverzekering

Postadres gelijk aan verzekerd adres:

Straat:

Huisnummer: Toevoeging:

Postcode:

Woonplaats:

Het kan zijn dat het risicoadres verschilt van het postadres. Als dat zo is, wilt u dit dan hieronder toelichten?

Nee Ja

Toelichting:

Voldoet het woonhuis aan de volgende voorwaarden: 
       - van steen gebouwd met harde dakbedekking (geen riet) 
       - geen gevaarverhogende naastgelegen panden 
       - geen (kamerverhuur)bedrijf 
       - goede onderhoudstoestand

Nee Ja

Ingangsdatum:

Verzekerd bedrag:

Totale waarde bijzondere bezittingen hoger dan € 30.000,- :

Is uw huis beveiligd?

Gewenste verzekering:

Bouwjaar woning:

Soort woning:

Bent u de eigenaar of huurder?

Leeftijd hoogste inkomen:

Aantal gezinsleden:

Nee Ja

Nee

Ja, met Politiekeurmerk Veilig Wonen

Ja, elektronisch beveiligd door een BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf

Royaal Budget

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

Premie:

Voorlopig verzekerd

Bent u verzekerd terwijl wij uw aanvraag behandelen?

Ingangsdatum:

✘

✘

1927

Appartement/flat

Huurder

30 jaar en jonger

2

€ 56.826,-

✘

✘

✘

Bij de Royaal inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade aan mobiele elektronica door
ongelukjes in huis, zoals vallen en stoten. Hiervoor geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

U heeft een woninginhoud van 320 m³ ingevuld.

€ 10,65



Glasverzekering

Wilt u een glasverzekering?

Gegevens verzekering

Ingangsdatum:

Premie:

Voorlopig verzekerd

Bent u verzekerd terwijl wij uw aanvraag behandelen?

Ingangsdatum:

Nee Ja

Extra diefstalverzekering sieraden en horloges (alleen mogelijk in combinatie met een Royaal inboedelverzekering) 

Gegevens verzekering

Ingangsdatum:

Verzekerd bedrag:

Premie:

Voorlopig verzekerd

Bent u verzekerd terwijl wij uw aanvraag behandelen?

Meer dan € 6.000 aan sieraden en horloges verzekerd tegen diefstal?

Ingangsdatum:

Ja

Woonverbetering

Woonverbetering?

Gegevens verzekering

Ingangsdatum:

Verzekerd bedrag:

Premie:

Voorlopig verzekerd

Bent u verzekerd terwijl wij uw aanvraag behandelen?

Ingangsdatum:

Nee Ja

✘

Nee✘

✘



Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Gegevens verzekering

Ingangsdatum:

Verzekerd bedrag:

Verzekering voor:

Eigen risico per schade: Zonder eigen risico

Met eigen risico € 90,-

Met eigen risico kinderen € 155,-

€ 1.250.000.-€ 2.500.000.-

Uw gezinUzelf

Premie:

Voorlopig verzekerd

Bent u verzekerd terwijl wij uw aanvraag behandelen?

Ingangsdatum:

✘

✘

✘

€ 4,03



Rechtsbijstandverzekering voor particulieren

Ingangsdatum:

Verzekering voor:

Gewenste verzekering:

Modules Motorrijtuigen

Uitgebreid Verkeer Eigen combinatie van modules

Standaard Wonen

Schadeverhaal

Inkomen Fiscaal en Vermogen

Uw gezinUzelf

Gegevens verzekering

Bent u verzekerd terwijl wij uw aanvraag behandelen?

Ingangsdatum:

Premie:

Voorlopig verzekerd

✘

✘ ✘

✘

✘

✘

€ 14,33



Toelichting:

Beantwoord onderstaande vragen ook namens anderen voor wie de verzekering van belang is. Afhankelijk van de verzekeringen die u gekozen 
heeft, kunt u hierbij denken aan uw partner, een gezinslid, hoofdbestuurder of kentekenhouder van een voertuig.

Heeft een verzekeringsmaatschappij u weleens een verzekering geweigerd?

Heeft een verzekeringsmaatschappij weleens uw verzekering opgezegd?

Heeft een verzekeringsmaatschappij u weleens verplicht een hogere premie of een slechtere dekking gegeven?

Bent u in de laatste acht jaar strafrechtelijk veroordeeld of door de politie als verdachte verhoord?

Heeft u in de laatste acht jaar weleens een schade geclaimd op een woonhuisverzekering, inboedelverzekering,  
glasverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of een reisverzekering? 
Alleen invullen als u een rechtsbijstandverzekering aanvraagt. 
Bent u in de afgelopen acht jaar in een juridisch geschil betrokken geweest?
Alleen invullen als u een auto-, motor- of brommerverzekering aanvraagt. 
Heeft u in de afgelopen acht jaar een rijverbod of rijontzegging gehad?

Heeft u in de laatste drie jaar een schade (inclusief diefstal) aan of met een motorrijtuig gehad?

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Slotvragen

Belangrijke regels voordat u uw handtekening zet

Als u deze verzekering aanvraagt, dan gelden de volgende regels. 
•   U moet de vragen in dit formulier zo goed mogelijk invullen. U moet eerlijk antwoord geven.  
•   Andere mensen kunnen ook op deze verzekering verzekerd zijn. De vragen in dit formulier gelden ook voor hen. U moet de vragen dan  
     namens hen beantwoorden. 
•   U heeft bovenstaande vragen beantwoord. Als er iets verandert, dan moet u dat aan ons vertellen, ook als dat gebeurt voordat u van ons  
     een polisblad heeft gekregen. 
•   ls blijkt dat u de vragen niet eerlijk heeft beantwoord of als blijkt dat u ons verkeerde informatie heeft gegeven, dan kunnen wij het  
     volgende doen. 
     -  Wij kunnen een uitkering weigeren of beperken. 
     -  Wij kunnen de behandeling van de claim of de verzekering stoppen. 
     -  Als wij extra kosten hebben gemaakt, dan kunnen wij deze van u terugeisen. 
     -  Wij kunnen aangifte doen bij de politie en u registreren in het fraudesysteem van verzekeringsmaatschappijen.

Plaats: Datum:

Handtekening:

Algemene voorwaarden

Voor deze verzekering geldt het Nederlandse recht. Wij communiceren alleen in het Nederlands.  
  
Voor deze verzekering zijn verzekeringskaarten beschikbaar op: www.klaverblad.nl/verzekeringskaarten-verzekeringspakket. 
  
Voor deze verzekering gelden polisvoorwaarden.  
U kunt deze bekijken of downloaden via: www.klaverblad.nl/overzicht-polisvoorwaarden-verzekeringspakket.htm.  
U kunt de polisvoorwaarden ook opvragen bij uw assurantieadviseur. Als u de verzekering bij ons afsluit, dan verklaart u daarmee ook dat u 
akkoord bent met deze polisvoorwaarden. 
  
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen: 
•   Om deze verzekeringsovereenkomst uit te voeren. 
•   Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 
•   Voor de uitoefening van ons bedrijf. Denk hierbij aan (automatische) risicobeoordeling, statistische analyse en fraudebestrijding. 
•   Marketing. Voor sommige marketingdoeleinden vragen wij uw toestemming. Als u toestemming heeft gegeven, dan bestaat altijd de 
     mogelijkheid om de toestemming in te trekken.



Om meer te weten te komen over het te verzekeren risico en om fraude te voorkomen en bestrijden raadplegen wij uw gegevens bij Stichting 
Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit doen wij in de volgende gevallen. 
•   Bij het behandelen van uw verzekeringsaanvraag. 
•   Bij een schademelding. Hierbij leggen wij uw gegevens ook vast. Het vastleggen van gegevens doen wij ook als u niet voor de 
     schadegebeurtenis bent verzekerd of als er geen vergoeding is betaald. 
•   Bij (een vermoeden van) fraude. Hierbij leggen wij uw gegevens ook vast. 
Een verwijzing naar de website van Stichting CIS vindt u op www.klaverblad.nl/links. 
 
Meer informatie over hoe wij omgaan met privacy, wat uw rechten zijn, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en welke gegevens 
via stichting CIS worden verwerkt, staat in ons privacy-statement dat u kunt vinden op www.klaverblad.nl/privacy. Ons privacy-statement sturen 
wij toe als u ons daarom vraagt.  
  
Volgens de Sanctiewet mogen wij met een aantal personen geen zaken doen. Dit zijn personen die op een sanctielijst staan. 
 
Wij controleren de sanctielijsten binnen tien dagen nadat wij de polis hebben verstuurd. Staat u of een belanghebbende bij uw verzekering niet op 
een sanctielijst? Dan begint de verzekering vanaf de ingangsdatum die op de polis staat. 
 
Staat u of een belanghebbende bij uw verzekering wel op een sanctielijst? Dan doen wij geen zaken met u. Dit betekent dat de verzekering nooit 
heeft bestaan. Ook keren wij geen geld uit aan u (of aan een belanghebbende bij de verzekering). U krijgt geen schadevergoeding of 
premierestitutie. 
 
Meer informatie over de sanctielijsten vindt u op www.klaverblad.nl/links.

Klachten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over uw verzekering of over de manier waarop wij uw claim behandelen. U kunt uw klacht(en) indienen 
bij het Klachtenbureau Klaverblad Verzekeringen via e-mailadres klachtenbureau@klaverblad.nl. Of via Postbus 3012, 2700 KV  Zoetermeer. 
  
Bent u het niet eens met de afhandeling door het Klachtenbureau, dan kunt u als consument binnen drie maanden klagen bij de Stichting 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het adres is: Postbus 93257, 2509 AG  Den Haag, telefoon: 070 - 3 338 999, www.kifid.nl. 
  
U kunt ook een rechtszaak beginnen.

U bent akkoord gegaan met: 
• De Algemene bepalingen en de polisvoorwaarden. 
• De informatie op de verzekeringskaarten en het digitaal ontvangen hiervan.

Algemene bepalingen

Gegevens assurantieadviseur

Telefoonnummer:

Fax:

E-mailadres:

Naam:

Administratienummer:

Nummer: Toevoeging:

Postcode:

Plaats:

Aanvraagdatum

MAK EN ASS KANTOOR VOF BROEKX

4999

Postbus: 1064

5602 BB

EINDHOVEN

info@broekx.nl

040 2435747

040 2436997

Offerte verzonden: 29-01-2021 15:40 uur
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