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Aanvraagformulier Buitenlandverzekeringen 

(Holiday Homes by Hiscox) 
 
Verzekeringnemer  Tussenpersoon  
Achternaam  Naam  
Voorletters m   v Adres / Plaats  
Adres  Telefoonnummer  
Postcode   
Woonplaats  
Nationaliteit  
Geboortedatum  
Beroep / bedrijf  
Telefoon (overdag)  
Email adres  
Bankrekeningnummer  
 
Gegevens risicoadres  
Adres  
Plaatsnaam  
Postcode  
Land  
Soort woning  woonhuis      appartement      anders, namelijk: 
Bouwaard  Steen / hard 
  Hout / hard 
  Steen / riet 
  Anders, namelijk: 
Bouwjaar d.d.  
Laatste renovatie d.d.  

Ligging     in rij    half vrijstaand     vrijstaand 
 bebouwde kom   ja  nee 
 afgesloten terrein   ja   nee 
 bewaakt terrein   ja  nee 
 
Gebruik woning en bewoning 

 vakantiewoning / tweede woning    hoofdwoning     anders, namelijk:  
Gemiddelde bezetting eigen gebruik:       maal per jaar, totaal       weken   
Wordt de woning verhuurd?    nee      ja, aan familieleden / vrienden                                                          

  ja, aan anderen dan bovengenoemd:     maal per jaar, totaal     weken. 

Bijgebouwen 
Zijn er bijgebouwen aanwezig      ja    nee                      

Te verzekeren zaken 
 Hoofdgebouw  
 Bijgebouwen  
 Zwembaden  
 Funderingen 

Herbouwwaarde €  
Herbouwwaarde €  
Herbouwwaarde €  
Herbouwwaarde €  

Totaal oppervlakte m2  
Totaal oppervlakte m2  
 
 

Ingangsdatum te verzekeren onroerende zaken: 

 Inboedel Nieuwwaarde €   

Ingangsdatum te verzekeren inboedel:  
Indien de herbouwwaarde is vastgesteld aan de hand van de gehele (vloer)oppervlakte en daarbij minimaal het bedrag van 
€ 2.000,- per vierkante meter is aangehouden, dan vervalt in geval van een gedekte schade de onderverzekeringsregel. 
Voor de inboedel doen wij in geval van een gedekte schade afstand van de onderverzekeringsregel indien het verzekerd 
bedrag van de inboedel minimaal € 750,- per vierkante meter bedraagt. 
Heeft u bovenstaande rekenmethodiek gehanteerd zowel voor de onroerende zaken als de inboedel?  ja    nee 

Eigen risico 
  € 150,-       € 500,-       € 1.000,-       € 2.000,-       hoger nl.:€ 

Bouwaard van de bijgebouwen    Steen / hard  Hout / hard  Steen / riet  Anders, nl.   
 Staat van onderhoud                               goed   matig   slecht 

 Staat van onderhoud       goed   matig   slecht 
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Werkzaamheden 
Wordt de woning momenteel of in de nabije toekomst verbouwd?   nee  ja 

Indien ja, gaarne een toelichting op de aard van de werkzaamheden: 

 
Preventie 
Zijn alle buitendeuren en ramen voorzien van deugdelijk, afsluitbaar hang- en sluitwerk?             nee   ja 
Is er een actieve alarminstallatie?                         nee       ja
Met doormelding en opvolging meldkamer?         nee       ja
Overige getroffen beveiligingsmaatregelen
 
  

 

 
Stafrechterlijk verleden 
Bent u, of is een ander die als verzekerde een belang bij deze verzekering krijgt, in de periode van acht jaar voorafgaand 
aan de datum van aanvraag in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter? 

 nee    ja 
Indien u JA heeft aangekruist dan dient u hierna op grond van artikel 7:928 BW (*) mededeling te doen van de feiten die 
binnen de afgelopen acht jaar tot strafrechterlijke vervolging hebben geleid. Onder strafrechterlijke vervolging zijn 
begrepen het verhoor als verdachte van een stafbaar feit, in verzekeringstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, 
schikking met de Officier van Justitie, vrijspraak en strafrechterlijke veroordeling tot straf, een maatregel of geldboete. 
 

Feit(-en) Datum Omschrijving vervolging 

 
   

 
(*) Toelichting op artikel 7:928 BW 
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen 
en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten 
afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende 
wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke 
ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering. 
 
 
Slotvraag en slotverklaring 
Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor ons in verband met de beoordeling van het risico en van de persoon van de 
verzekerden van belang kan zijn? 

 nee    ja, namelijk:  
 
U bevestigt, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat u 
mededeling hebt gedaan van de feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico 
als de persoon van de verzekeringnemer en/ of verzekerden. 
 
Ondertekening 
Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend, 
 
________________________              ________________________ 
Plaats                                                     Datum 
 
 
________________________ 
Handtekening 
 
 

Verzekeringsverleden 
Heeft een verzekeraar ooit één of meerdere verzekeringen aan u opgezegd, geweigerd of op 
bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voorgezet?  nee    ja 

Zo ja, wanneer en waarom?  
 
 

Schadeverleden 
Heeft u de laatste vijf jaren schade geleden door een gebeurtenis waartegen de aangevraagde verzekering dekking biedt?  

 nee    ja, namelijk:   

schadedatum    oorzaak  schadebedrag €  
schadedatum  oorzaak  schadebedrag €  
schadedatum  oorzaak  schadebedrag €  
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