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Aanvraagformulier Recreatievilla Pakketpolis 
 

Verzekeringnemer (aanvrager) 

Naam _________________________________________________________________________________ 

Voorletters  ________________________________________________________________   Man    Vrouw 

Adres _________________________________________________________________________________ 

Postcode _________________________________________________________________________________ 

Woonplaats _________________________________________________________________________________ 

Telefoon _________________________________________________________________________________ 

Mobiel _________________________________________________________________________________ 

E-mailadres _________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum __________________________________  Nationaliteit  ___________________________________  

Beroep/bedrijf _________________________________________________________________________________ 

(Post) banknr. _________________________________________________________________________________ 

 

Toelichting 

Waar in dit aanvraagformulier u is vermeld, dient daaronder te worden verstaan: 

1.   de verzekeringnemer (aanvrager): 

2.   iedere andere verzekerde 

 

Ingangsdatum, termijn en premiebetaling 

 Nieuwe verzekering ingaande ____________________________________________________________________ 

 Wijziging polisnummer  _____________________________________ per____________________________ 

(Zij wordt gesloten voor 12 maanden met stilzwijgende verlenging telkens voor dezelfde termijn) 

 

Premiebetaling per  jaar  halfjaar  kwartaal  maand* (*automatische incasso verplicht) 

 Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtig ik de maatschappij dan wel de tussenpersoon de premie 

automatisch van mijn (Post-)bankrekening af te schrijven. 

 

Gegevens van het villapark  

Naam park ___________________________________________________ 

Aantal bungalows  ___________________________________________________ 

Adres ___________________________________________________ 

Postcode/plaats ___________________________________________________ 

 

Gegevens recreatievilla  

Type villa (recente foto meesturen) ___________________________________________________ 

Adres in het villapark  ___________________________________________________ 

Huisnummer ___________________________________________________ 

Geschatte herbouwwaarde € __________________________(herbouwwaarde excl.grond!) 

 

   

▪ Verwarming geschiedt d.m.v.  Elektriciteit  Gas  (open) haard 

  Olie  Houtkachel  Anders _____________ 

 

▪ Verlichting geschiedt d.m.v.  Elektriciteit  Gas  Olie  

▪ Bouwaard muren   Steen  Hout  Anders _____________ 

▪ Dakbedekking   Pannen  Bitumen  Anders _____________ 

▪ Bouwaard vloer  Steen/beton  Hout 

 

▪ Wordt de recreatievilla verhuurd?  Ja  Nee 

 ▪ Zo ja, hoe vaak? ___________________________________________________ 
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Gewenste dekking 

▪ Gebouw (Uitgebreid inclusief glas)  Ja  Nee 

 Ingangsdatum ___________________________________________________ 

 Verzekerde som €__________________________________________________ 

 

▪ Infrastructuur   Ja  Nee 

 Ingangsdatum ___________________________________________________ 

 Verzekerde som Maximaal 10 % extra bij schade aan infrastructuur in het park. 

 

▪Vaste inrichting (vaste inboedel bungalow)  Ja  Nee 

 Ingangsdatum ___________________________________________________

 Verzekerde som €__________________________________________________ 

 

▪ Reisbagage  Ja  Nee 

 Ingangsdatum ___________________________________________________

 Verzekerde som Maximaal € 10.000,-- per schade aan variabele inboedel/bagage 

 

▪ Derving van gebruik  Ja  Nee 

 Ingangsdatum ___________________________________________________

 Verzekerde som Maximaal € 15.000,-- per jaar voor schade genotsderving. 

 

▪ Slecht weer  Ja  Nee 

 Ingangsdatum ___________________________________________________

 Verzekerde som € 750,-- (Recht op minimaal 5 weekdekkingen ad €. 150,--) 

 

▪ Aansprakelijkheid  Ja  Nee  

 Ingangsdatum ___________________________________________________ 

Verzekerde som € 1.000.000,-- Max.: verhuurder bungalow/gebruiker boten. 

 

▪ Fiets   Ja  Nee  

 Ingangsdatum ___________________________________________________  

 Merk en type ___________________________________________________ 

 Verzekerde som  € 500,--  € 1.000,--  € 1.500,-- 

 

▪ Boot   Ja  Nee  

 Ingangsdatum ___________________________________________________  

 Merk en type ___________________________________________________ 

 Dagwaarde €__________________________________________________ 

 Bouwjaar ___________________________________________________ 

 Motor  Binnenboord  Buitenboord 

 Motorvermogen ___________________________________________________ 

 Brandstof  Benzine  Diesel 

 Rubberen boot  Ja  Nee 

 

▪ Golfuitrusting  Ja  Nee  

 Merk en type ___________________________________________________ 

 Ingangsdatum ___________________________________________________ 

Verzekerde som € 3.500,-- 

 

▪ Doorlopende reis/annulering voor de huurder  Ja  Nee  

 Ingangsdatum ___________________________________________________  

 Dekking  Midweek/weekeinde  Week 

 

▪ Doorlopende reis/annulering voor de verhuurder  Ja  Nee  

 Ingangsdatum ___________________________________________________  

 Dekking  Alleenstaande  Gezin 

 Verzekerd gebied Nederland 
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Voorts de navolgende objecten (boten,b.b.motoren,golfclubs,fietsen e.d.). 

Aankoopfacturen en folders bijvoegen! 

 

1 ______________________________________________________________ per ______________ € __________ 

2 ______________________________________________________________ per ______________ € __________ 

3 ______________________________________________________________ per ______________ € __________ 

4 ______________________________________________________________ per ______________ € __________ 

5 ______________________________________________________________ per ______________ € __________ 

6 ______________________________________________________________ per ______________ € __________ 

7 ______________________________________________________________ per ______________ € __________ 

 

▪ Waarvoor worden bovengenoemde objecten gebruikt?   privé gebruik (wedstrijden uitgesloten!) 

   verhuur aan derden (wedstrijden uitgesloten!) 

▪ Is al eens schade geleden als gevolg van gebeurtenissen  

 waartegen u zich thans wenst te verzekeren?   Ja  Neen        

▪ Zo ja, wanneer was dat? ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

▪ Wat was de oorzaak? ________________________________________________ 

▪ Hoe groot was/waren die schade(n)? ________________________________________________ 

▪ Is de schade normaal door de verzekeraar vergoed? ________________________________________________ 

▪ Welke verzekeraar was dat ? ________________________________________________ 

 

Algemene slotvraag 

Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor  

de beoordeling van de verzekeringsaanvraag voor Gouda & Bredius van belang kan zijn en die  

niet ij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?   Ja  Nee 

 

Zo ja, graag hieronder toelichten of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Klachten 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  Klachten en geschillen die betrekking hebben op de 

bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: 

Gouda & Bredius V.O.F., telefoon (020) 3058585. 

Wanneer het oordeel van Gouda & Bredius V.O.F. voor de verzekeringnemer niet bevredigend is, kan deze zich wenden 

tot: KiFiD (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening), Postbus 93560, 1509 AN Den Haag,  

telefoonnummer (070) 333 89 99.  

Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of de behandeling 

of uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.  

 

Privacybescherming 

Bij de aanvraag van een verzekering en eventueel nadien worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons 

verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de relaties die 

daaruit voortvloeien. Dit is nodig ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de fraudebestrijding en om te kunnen voldoen 

aan de wettelijke verplichtingen. Op dit alles is de gedragscode ‘Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’ van 

toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De 

volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 

93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 3338 777. Internet : www.verzekeraars.nl. In verband met een verantwoord 

acceptatiebeleid kan Gouda & Bredius uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. Te Zeist. Doelstelling hiervan is 

risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacybeleid van de Stichting CIS is van toepassing. Zie 

www.stichtingcis.nl 

Wie geen prijs stelt op toezending van informatie over onze producten kan dit in het vakje hiernaast aankruisen  
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Fraudepreventie en mededelingsplicht 

1. 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. 

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. 

2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een 

rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk 

verleden en de slotvraag, ook voor: 

 - de leden van de maatschap; 

 - de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF); 

 - de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; 

 - de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo 

deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang van 

33,3% of meer). 

3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, 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 dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van 

verzekering, ter hand is gesteld. 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor 

deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: 

 - een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; 

 - de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien 

daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de 

overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet 

is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter 

verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.  

  

Machtiging 

Ondergetekende machtigt tot wederopzegging Gouda & Bredius de premie voor de aangevraagde verzekering af te 

schrijven van het volgende 

 

Bank- of gironummer ___________________________________________________ 

Ten name van  ___________________________________________________ 

 

 

Handtekening  ___________________________________________________ 

 

Ondertekening  

Belangrijk: Lees voor ondertekening van dit aanvraagformulier het artikel Fraudepreventie en mededelingsplicht. 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door 

Naam  ____________________________________________________ 

Functie  ____________________________________________________ 

Die bevoegd is de kandidaat-verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen. 

Plaats  ____________________________________________________ 

Datum  ____________________________________________________ 

 

Handtekening  ____________________________________________________ 

 

 

Bijvoegen : 1) recente foto van uw bungalow 2) kopie van aankoopfacturen/folders van genoemde objecten  

 3) andere informatie t.w. : ____________________________________________________ 


