
Aanvraag Woonbootverzekering

Gegevens verzekeringsadviseur

Naam                      

Rekening Courantnummer            

Kenmerk verzekeringsadviseur          

Gegevens aanvrager

Naam                      

Geslacht                    nn M    nn V

Adres                      

Postcode/plaatsnaam               

Geboortedatum                 

Bankrekeningnummer (IBAN)          

Telefoonnummer                

E-mail adres                   

Als de verzekering op naam van een bedrijf moet komen te staan
Ook graag hierboven de gegevens van de vertegenwoordiger invullen.

Naam bedrijf/instelling             

Adres                      

Postcode/plaatsnaam               

Inschrijving Kamer van Koophandel       nn Nee   nn Ja, onder nummer  

Bankrekeningnummer (IBAN)          

Telefoonnummer                

E-mail adres                   

Aard van het bedrijf               

Gegevens woonboot

Naam woonboot                

Afmetingen (lengte x breedte)           x 

Bouwjaar                    

Is de aanvrager ook de eigenaar?        nn Ja    nn Nee

Zo niet, wat is de naam van de eigenaar?     

Welk belang of relatie is er met de eigenaar?   

Bouwaard onderbouw              nn Staal
                        nn Beton
                        nn Anders, namelijk   

Bouwaard opbouw               

Dak                       
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Gebruik/bewoning               nn Permanente bewoning door (gezin van) aanvrager
                        nn Permanente bewoning door huurder(s)
                        nn Niet permanent bewoond, graag toelichten

                        

Is er sprake van een vaste ligplaats?       nn Ja, op het adres van de aanvrager (zoals hierboven vermeld)
                        nn Ja, met adres

                        

                        nn Nee, graag toelichten en opgeven waar wordt gevaren

                        

Onderhoudstoestand              nn Goed
                        nn Matig
                        nn Slecht

Zijn er nu ruiten beschadigd?          nn Ja    nn Nee

Zijn er preventievoorzieningen getroffen?*    nn Nee   nn Ja, namelijk*

* Als er een BORG certificaat of certificaat
 Veilig Wonen is afgegeven, graag daarvan
 een kopie bijvoegen.             

Is er een recent expertise-/taxatierapport
beschikbaar?                  nn Nee   nn Ja, graag kopie bijvoegen
             

Te verzekeren waarde(n) woonboot

Waarde van de woonboot            €

Ga uit van de huidige herbouwwaarde exclusief de waarde van de ligplaats en exclusief de 
waarde van de hieronder opgegeven meeverzekerde zaken.

Mee te verzekeren zaken
Ga uit van de huidige nieuwwaarde       nn Meerpalen                              €

                        nn Steigers                               €

                        nn Afhouders                              €

                        nn Drijvend terras                            €

                        nn Terreinafscheiding                          €

                        nn Schuur/garage                            €

                        nn  €

                        nn  €

Inboedel

Wilt u de inboedel meeverzekeren?       nn Ja (extra uitgebreide dekking)   nn Nee

Waarde van de inboedel             €

Deze waarde is gebaseerd op          nn Inboedelwaardemeter (onderdeel van deze aanvraag)
                        nn Inschatting van de adviseur

                        nn Anders, namelijk   
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Overige contractgegevens

Gewenste ingangsdatum voor
dekking woonboot               

Gewenste ingangsdatum voor
dekking Inboedel*                

* De ingangsdatum voor dekking inboedel mag niet vóór de ingangsdatum van de dekking van de woonboot liggen.

Premiebetaling                 nn Per jaar
                        nn Per halfjaar
                        nn Per kwartaal
                        nn Per maand

Wilt u de premie betalen via automatische
incasso?                    nn Ja*   nn Nee

* Bij premiebetaling per maand, kwartaal en half jaar is automatische incasso de enige mogelijkheid.

Machtiging                   nn Door dit hokje aan te kruisen, geeft u aan dat uw handtekening ook betrekking heeft op 
                              een machtiging voor automatische incasso. Geef in dat geval ook aan van welk
                              bankrekeningnummer (IBAN) wij de premie mogen incasseren.

Bankrekeningnummer (IBAN)          

Verplicht in te vullen bij maand, kwartaal en half jaar betaling.

Bijzonderheden

Hebt u de afgelopen 3 jaar schade gehad aan
of met uw woonboot? Bijvoorbeeld diefstal-
schade of beschadiging van de woonboot    nn Ja    nn Nee

Zo ja, dan graag per schade het schadebedrag
en een omschrijving van de schade vermelden

                        

Heeft een verzekeraar u ooit:
• een verzekering opgezegd           nn Ja    nn Nee
• een verzekering geweigerd          nn Ja    nn Nee
• bijzondere voorwaarden gesteld        nn Ja    nn Nee

Zo ja, dan graag vermelden: wanneer, waarom
en wat voor verzekering

                        

Algemene slotvraag

Zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht.

Strafrechtelijk verleden
Bent u, of is iemand anders die belang heeft bij 
de verzekering, in de laatste 8 jaar in aanraking 
geweest met politie of justitie?         nn Ja    nn Nee

Zo ja, licht toe om welk misdrijf het ging en of
een boete of andere (straf)maatregel is
opgelegd. U kunt deze informatie, als u dat
wenst, ook vertrouwelijk aan de directie sturen.
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Toelichting op de vraag naar een strafrechtelijk verleden
U hoeft deze vraag alleen met Ja te beantwoorden als u of één van de andere belanghebbenden 
als verdachte, of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met 
politie of justitie in verband met:
• een misdrijf - of poging daartoe - als diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in 
 geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing of afdreiging;
• een (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het 
 leven;
• overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de Wet op de economische 
 delicten.

Belangrijke informatie

Wettelijke mededelingsplicht
U bent verplicht de vragen die wij in dit aanvraagformulier stellen, zo volledig mogelijk te 
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een 
derde, van wie de belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen 
uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze 
verzekering. Vraagt u de verzekering (ook) voor een maatschap, een vennootschap onder firma, 
of een rechtspersoon aan?  Dan gelden de vragen die zijn gesteld onder ‘Bijzonderheden’ en 
onder ‘Algemene slotvraag’ ook voor:
• de leden van de maatschap
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF)
• de statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en - als deze aandeelhouders zelf een 
 rechtspersoon is/zijn hun statutair directeur(en)/bestuurders en
• aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer.

Vragen waarvan u denkt dat het antwoord al bij Nationale-Nederlanden bekend is, moet u toch 
zo volledig mogelijk beantwoorden.

Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dat ertoe leiden dat het 
recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt, of dat de verzekering wordt opgezegd.

Als u opzettelijk onjuiste informatie geeft kunnen wij daarnaast aangifte doen bij de politie en/of 
uw gegevens opnemen in de interne en externe waarschuwingssystemen die door verzekeraars 
worden gebruikt. 

Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij gegevens over u 
en uw verzekeringen inzien en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de Nederlandse 
verzekeraars (CIS). Op de website www.stichtingcis.nl vindt u meer informatie, waaronder het 
privacyreglement van Stichting CIS.

Voorwaarden
Op de Woonbootverzekering zijn polisvoorwaarden van  toepassing. U vindt deze voorwaarden 
op www.nn.nl/woonbootverzekering. In de voorwaarden leest u onder andere welke afspraken 
gelden voor deze verzekering en hoe u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over 
onze dienstverlening.
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Opschortende voorwaarden

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale 
en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of 
een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij 
toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.

De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt 
op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. 
En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover 
schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.

De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op 
grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van: 
verzekeringnemer; verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel 
zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst; vertegenwoordigers en gemachtig-
den van het bedrijf van verzekeringnemer; uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf 
van verzekeringnemer.

Slotverklaring

nn Ik ga akkoord met de polisvoorwaarden* die mij hierbij digitaal ter beschikking zijn gesteld. 
 Ik heb kennis genomen van de verzekeringskaart** en ga ermee akkoord dat deze hierbij  
 digitaal aan mij ter beschikking is gesteld. 
 Ik heb kennis genomen van het privacy statement***  
 Ik heb kennis genomen van de opschortende voorwaarden zoals hierboven omschreven.  
 Ik verklaar dat ik alle antwoorden naar waarheid heb ingevuld.
nn Ik ga akkoord met het ontvangen van relevante aanbiedingen van Nationale-Nederlanden  
 per e-mail.

*polisvoorwaarden: www.nn.nl/woonbootverzekering-voorwaarden
**verzekeringskaart: https://verzekeringskaarten.nl/nationale-nederlanden/woonboot
**privacy statement: www.nn.nl/privacy.htm

Plaats                      

Datum                     

Handtekening aanvrager
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Inboedelwaardemeter voor woonboten

Inboedelwaardemeter voor woonboten
De opgaven op deze inboedelwaardemeter vormen één geheel met de verzekeringsaanvraag. 
De inboedelwaardemeter gaat uit van een aantal vragen waaraan een puntensysteem is 
gekoppeld. Elk antwoord levert een aantal punten op en het totaal aantal punten wordt 
vervolgens vermenigvuldigd met € 750.
Voor de kostbare zaken geldt nog het volgende. De inboedelwaardemeter houdt rekening met 
maximum standaard bedragen (per categorie € 5.000,-) voor de categorieën:
• audiovisuele & computerapparatuur
• kunst & antiek (met uitzondering van antiek meubilair)
• lijfsieraden
• instrumenten
• bijzondere verzamelingen.
Wanneer de waarde van één of meer hoger is, telt u de meerwaarde bij de inboedelwaarde op. 
Zie onderdeel 5 van deze inboedelwaardemeter voor woonboten.

1 Leeftijd hoofdkostwinner                 Punten

nn 30 jaar en jonger                       3
nn 31 t/m 40 jaar                        5
nn 41 t/m 45 jaar                      11
nn 46 t/m 50 jaar                      16
nn 51 t/m 60 jaar                      23
nn 61 t/m 70 jaar                      20
nn 71 jaar en ouder                     18           Aantal punten          

2 Samenstelling huishouden                Punten

nn Alleenstaande zonder inwonende kinderen          3
nn Alleenstaande met inwonende kinderen           6
nn Echtpaar/samenwonende zonder inwonende kinderen  16
nn Echtpaar/samenwonende met inwonende kinderen    18           Aantal punten          

3 Netto maandinkomen huishouden            Punten

nn Tot en met € 900                       0
nn € 900 t/m € 1.350                      2
nn € 1.350 t/m € 1.800                     4
nn € 1.800 t/m € 2.250                     7
nn € 2.250 t/m € 2.700                   11
nn € 2.700 t/m € 3.150                   14
nn meer dan € 3.150                    26           Aantal punten          

4 Waarde woonschip                    Punten

nn t/m € 45.000,-                      15
nn € 45.001,- t/m € 75.000,-                 18
nn € 75.001,- t/m € 110.000,-                22
nn € 110.001,- t/m € 160.000,-                26
nn € 160.001,- t/m € 225.000,-                30
nn € 225.001,- t/m € 300.000,-                35           Aantal punten          

                                          Totaal aantal punten 1 t/m 4   x € 750 =

                                          Subtotaal inboedelwaarde   €  A

5 Eventuele bijtellingen voor kostbare zaken (zie toelichting)

Voor welk van de hieronder aangegeven categorieen wilt 
u een hoger bedrag verzekeren dan het standaard                                  Gewenste bijtelling
maximum bedrag van € 5.000,-                                           (maximaal € 15.000,-) *

nn Audiovisuele- en computerapparatuur                                      €

nn Kunst en antiek                                                 €

nn Lijfsieraden                                                   €

nn Instrumenten (muziekinstrumenten, foto-/film-/videoapparatuur)                         €

nn Bijzondere verzamelingen                                            €

Waarde extra mee te verzekeren bedragen                                     €  B

Waarde inboedel inclusief extra mee te verzekeren bedragen (A + B)                         €

* In de regel zal bijverzekeren alleen mogelijk zijn wanneer er is gezorgd voor deugdelijke diefstalpreventie.


