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Aanvraag-wijzigingsformulier Pakketverzekering Drijvende Woning SEDW Alkmaar
Verzekeringnemer
Voorletters
Geslacht
Straat
Postcode
Beroep

_________________
[ ] Man [ ] Vrouw
_________________
_________________
_________________

Achternaam
Geboortedatum
Huisnr.+toevoeging
Woonplaats

_________________
_________________
_________________
_________________

Drijvende woning
Ingangs/wijzigingsdatum

_________________

Ingangsdatum inboedel

_________________

Gebruik

[ ] Uitsluitend particulier

[ ] Anders namelijk

_________________

Permanente bewoning

[ ] Ja

Bouwjaar

_________________

Bouwaard

[ ] Beton met stenen opbouw
[ ] Beton met houten opbouw
[ ] Staal met stalen opbouw

[ ] Staal met houten opbouw
[ ] Polyester/beton met stenen opbouw
[ ] Polyester/beton met houten opbouw

Dakbedekking

[
[
[
[

Lengte
Breedte

[ ] Harde dekking
[ ] Harde dekking waaronder stro
[ ] Harde dekking waaronder riet
[ ] Golfplaten
[ ] Gedeeltelijk golfplaten
_____m
_____m

Risicoadres
Gelijk aan woonadres
Straat
Aanv. locatieaanduiding
Postcode

[ ] Ja
[ ] Nee
_________________
_________________
_________________

Te verzekeren bedragen
Drijvende woning
€
Inboedel
€
Leegstand/verbouwing
Staat de drijvende
woning leeg per
ingangsdatum
Overig
Onderhoudstoestand

Incassogegevens
Betalingstermijn

[ ] Nee

_______________
_______________

[ ] Nee

[ ] Ja

[ ] Uitstekend
[ ] Redelijk

[ ] Jaar

] Riet
] Gedeeltelijk riet
] Met metaal gedekt
] Met metaal/kunststof gedekt

Splitlevel
Aantal woonlagen

[ ] Ja
_____

[ ] Nee

Keurmerk veilig wonen
Huisnr. + toevoeging

[ ] Ja
[ ] Nee
_________________

Woonplaats

_________________

Steiger/vlonder etc.
Schuur/garage

€
€

Bewoning vanaf

_________________

______________
______________

[ ] Goed
[ ] (Matig tot) Slecht

[ ] Maand (toeslag 3%)

Betalingswijze

[ ] Automatische incasso (verplicht bij maandbetaling)
[ ] Acceptgiro (alleen mogelijk bij jaarbetaling)

Girorekeningnummer

_________________

Banknummer

_________________

___________________________________________________________________________
2 van 2
Aanvraag Drijvende Woning Pakket verzekering SEDW Alkmaar
Contractsduur
[ ] 1 jaar
(geen korting)

[ ] 5 jaar
(5% extra korting)

Voor akkoord
_________________

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand
Ingangsdatum
______________________
Combinatiekorting Aansprakelijkheid / Rechtsbijstand
[ ] Ja ik wil aanvullend een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering afsluiten.
Combinatietarief Aansprakelijkheid / Rechtsbijstand:

[
[
[
[
[
[
[

] Alleenstaande
]
] Gezin
]
] Gezin 65+
]
] Module motorrijtuigen

Verzekerd
bedrag
€ 1.250.000,-€ 2.500.000,-€ 1.250.000.-€ 2.500.000,-€ 1.250.000,-€ 2.500.000,--

Jaarpremie
€ 80,72
€ 86,64
€ 111,40
€ 121,08
€ 88,79
€ 96,33
€ 64,58

Slotvragen
Feiten over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij in gezinsverband samenwoont en/of
andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn voorgevallen in de laatste 8 jaar.
Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door gebeurtenissen waarvoor de Drijvende Woning
[ ] Nee [ ] Ja
verzekering dekking biedt?
Aantal schaden
_________________
Bedrag schaden
€ _______________
Bijzonderheden
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Is er door een verzekeraar enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er
[ ] Nee
[ ] Ja
beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die
specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?
Bijzonderheden
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Is er sprake geweest van aanraking met politie/justitie ter zake van (verdenking van) het plegen
[ ] Nee
[ ] Ja
van een misdrijf?
Bijzonderheden
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Huidige verzekering bij :
______________________
Einddatum :
______________________
Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
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 de andere belanghebbenden bij deze
verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en
omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft inzonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing
het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de
vraagstelling in het aanvraagformulier. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan kan zulks ertoe leiden dat het recht op
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van
zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Belangrijk: lees voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.

Ondertekening
Naam
Handtekening

_________________
_________________

Datum

Stuur dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend naar:
SEDW Alkmaar, Antwoordnummer 68, 1800 VB ALKMAAR

_________________

