Graag maken wij voor u een voorstel voor uw inboedel- of
woonhuisverzekering. Hiervoor hebben we een aantal gegevens
van u en van uw huis nodig. Hieronder een overzicht daarvan.
Zou u alle vragen willen beantwoorden. Alleen daarmee krijgen we
voor u de juiste offerte.

Gegevens u en uw gezin
Uw naam
Adres, met postcode en huisnummer

Welke offerte mogen wij u maken, inboedelen/of woonhuisverzekering
Op welke datum moet de verzekering ingaan
De geboortedatum op wiens naam de
verzekering komt
Bankrekeningnummer – graag IBAN!
Gezinssamenstelling
Netto maandinkomsten hoofd kostwinner
Heeft u sieraden die meer waard zijn dan
€ 2.500? Zo ja, hoeveel boven de € 2.500?
Zijn er kostbaarheden die per stuk meer
waarde hebben dan € 5.000
Gegevens van uw woning:
Type woning, bijvoorbeeld rijwoning, hoekhuis
van een rij, twee-onder-één kap of vrijstaand
Bouwaard muren, bijvoorbeeld, steen, beton of
hout
Bouwaard dak, bijvoorbeeld plat, dakpannen,
leisteen of riet
Bouwaard vloeren, bijvoorbeeld, hout, steen of
beton
Eigen woning, ja of gehuurd. Indien gehuurd
huurt u de hele woning of één kamer
Gebruik van pand, voor eigen gebruik of voor
verhuur
Bouwjaar pand
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Vervolg

Aantal kamers, als kamers tellen: alleen slaapen studeerkamers
Monumentaal pand, rijks- of
gemeentemonument of beschermd
stadsgezicht
Zonnepanelen aanwezig
Is er inbraakpreventie aanwezig en zo ja welke

Als we voor u ook een voorstel voor de woonhuisverzekering
mogen aanvragen hebben we ook de onderstaande gegevens nodig.

Oppervlakte woning in m2
Inhoud in m3 – dit staat in het taxatierapport
van de gemeente voor de vaststelling van de
WOZ-waarde.
Is er geheid voor de fundamenten
Hoe is uw woonhuis afgewerkt, standaard,
hoogwaardig of luxe
Is (zijn) keuken en / of badkamer afgelopen 10
jaar vervangen
Inhoud van bijgebouwen zoals een schuur of
vrijstaande garage in m3
Is er sprake van leegstand
Onderhoud, goed, normaal, matig of slecht

Na het invullen kunt u het formulier mailen aan info@bsw.nl. Wij zorgen voor een passende offerte.
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