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ASSURANTIËN &

ONROERENDE ZAKEN

Beheer particuliere verzekeringen 
 
U heeft bij ons kantoor uw particulier schadeverzekeringspakket ondergebracht. Het is belangrijk dat dit 
verzekeringspakket blijft aansluiten op uw risico’s en wensen. Daarom willen we graag een aantal belangrijke 
zaken, welke een grote impact kunnen hebben op uw dekking bij een eventuele schade, met u doornemen. 
 
Algemeen 

Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? 
Denk aan samenwonen / gescheiden / geboorte kinderen / uitwonende kinderen 

ja / nee 

Verwacht u een van bovenstaande wijzigingen in de loop van het komende jaar? ja / nee 

Bent u tevreden over uw huidig verzekeringspakket? ja / nee 

Toelichting op vragen met ‘ja’ beantwoord: 
 
 
 

Aansprakelijkheid 

Heeft u het afgelopen jaar een huisdier aangeschaft? ja / nee 

Bent u het afgelopen jaar gaan jagen als hobby? ja / nee 

Bent u in het afgelopen jaar een bestuursfunctie gaan vervullen? 
(Vrijwillig en/of betaald) 

ja / nee 

Toelichting op vragen met ‘ja’ beantwoord: 
 
 
 

Woning 

Bent u het in afgelopen jaar verhuisd? ja / nee 

Heeft u in het afgelopen jaar een dakkapel geplaatst op de woning? ja / nee / n.v.t. 

Heeft u in het afgelopen jaar een open haard aangelegd in de woning? ja / nee 

Worden er op dit moment kamers verhuurd in de woning? ja / nee 

Heeft u in het afgelopen jaar een nieuwe badkamer of keuken geplaatst, of andere 
verbouwing gedaan? 

ja, keuken / 
ja, badkamer / 

ja, anders / 
nee 

Heeft u in het afgelopen jaar zonnepanelen geplaatst? ja / nee 

Heeft u in het afgelopen jaar een zwembad aangelegd in uw tuin? ja / nee 

Is er asbest verwerkt in de uw woning of bijgebouwen? ja / nee / 
niet dat ik weet 

Zijn er in het afgelopen jaar wijzigingen aangebracht in het hang- en sluitwerk? ja / nee 

Zijn er in het afgelopen jaar wijzigingen aangebracht in de alarminstallatie? ja / nee / n.v.t. 



 

 2 beheer particuliere verzekeringen 
  ABVO Assurantiën en Onroerende Zaken BV 
  versie 20.6.0 
 

ASSURANTIËN &

ONROERENDE ZAKEN

Toelichting op vragen met ‘ja’ beantwoord: 
 
 
 

Inboedel 

Heeft u het afgelopen jaar voor een substantieel bedrag aan inboedel gekocht of verkocht? ja / nee 

Heeft u het afgelopen jaar voor een substantieel bedrag aan verzamelingen, kunst of antiek 
gekocht of verkocht? 

ja / nee 

Heeft u in het afgelopen jaar lijfsieraden aangekocht waardoor de gezamenlijke waarde 
hiervan meer dan € 2.500,- bedraagt? 

ja / nee 

Heeft u in het afgelopen jaar audiovisuele apparatuur aangekocht waardoor de gezamenlijke 
nieuwwaarde hiervan meer dan € 25.000,- bedraagt? 

ja / nee 

Toelichting op vragen met ‘ja’ beantwoord: 
 
 
 

Verkeer 

Heeft u het afgelopen jaar een elektrische fiets (elobike) aangeschaft? ja / nee 

Als uw voertuig is voorzien van een alarm klasse 2 of hoger, wat is dan de afgifte datum van 
het (laatste) certificaat? 

n.v.t. / 
datum afgifte 

is______________ 

Hoeveel kilometer heeft u het afgelopen jaar 
gereden met uw voertuig? 

Auto 1 met kenteken ……………………... < 12.000 / 
12.000 - 20.000 

> 20.000 

Auto 2 met kenteken ……………………... < 12.000 /  
12.000 - 20.000 

> 20.000 

Toelichting op vragen met ‘ja’ beantwoord: 
 
 
 

Recreatie 

Heeft u het afgelopen jaar vernieuwingen gedaan in de inboedel of accessoires van uw 
caravan/kampeerwagen/camper? Denk hierbij aan nieuwe voortent, mover, etc. 

n.v.t. / nee / ja 

Heeft u het afgelopen jaar een aanbouw geplaatst aan uw stacaravan of vernieuwingen 
gedaan in de inboedel? 

n.v.t. / nee / 
ja aanbouw / 
ja inboedel 

Komt het bedrag van geboekte reizen boven de € 1500,- per persoon per boeking uit? n.v.t. / nee / ja 

Heeft u bij ons kantoor een reisverzekering lopen en bezoekt u evenementen in het 
buitenland? 

n.v.t. / nee / ja 

Heeft u bij ons kantoor een reisverzekering lopen en reist u buiten Europa? n.v.t. / nee / ja 

Heeft u een duikuitrusting, golfuitrusting of een andere uitrusting behorende bij uw hobby? nee / ja 
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Toelichting op vragen met ‘ja’ beantwoord:  
 
 
 

 
Op basis van de door u gegeven antwoorden controleren wij of deze feiten reeds bij ons bekend zijn. Indien 
deze feiten niet bij ons bekend zijn of er voor ons onduidelijkheden zijn dan nemen wij contact met u op. Zo 
blijft uw verzekeringspakket aansluiten op uw risico’s en uw wensen. 
 
 
Akkoordverklaring 
De ondergetekende verklaart: 

• de in dit document beheer particuliere verzekeringen opgenomen informatie naar waarheid te hebben 
verstrekt; 

 
Voor akkoord: 
 
Reuver, _________________________ 
 
 
“Cliënt(en)” 
 
 
______________________________ 


