
 

VOORSTEL Brandverzekering Starters-Huurders  (BK347) 

UW GEGEVENS (verzekeringnemer) 

Naam, voornaam: ……………….……………………………………………………………………..…….  

Straat, nr, bus :……………………………………………………………………..…………………………… 

Postcode: …………………  Gemeente : ………………. .…………………………….…………………… 

Geboortedatum : ………………… .. Beroep : …………………………………....……..……..………… 

Geslacht :  □ M    □ V      Tel/Gsm :…………………………E-mail : …………….……………………… 

 

AANVANGSDATUM EN BETALINGSWIJZE 

Aanvangsdatum::………………………..Betalingswijze :  □ jaarlijks               □ zesmaandelijks    

 

U HUURT: 

Te verzekeren adres (indien verschillend van adres verzekeringnemer): 

Straat, nr, bus :……………………………………………………………………..…………………………..… 

Postcode: …………………  Gemeente : ………………. .…………………………….………………….… 

□ Privé woning  □ Appartement            □ Ander: ………………………………………………. 

□ Privéwoning inclusief Praktijk/Kabinet (apotheek uitgesloten) 

Indien privé woning :  is het gebouw □   Alleenstaand   □ Aanpalend 

Indien appartement : maandelijkse huurprijs (inclusief lasten): ……………………………. € 
 

WIJ VERZEKEREN : 

 uw huurdersaansprakelijkheid - waarde is bepaald door het plaatsenplan (zie hieronder)  

 uw inboedel inclusief diefstal en vandalisme (kapitaal 42.963,77€  aan Abex 847)  

 
 

PLAATSENPLAN   Aantal  

Woonkamer (living, salon en eetkamer samen) 1 Maximum  1 

Keuken(s)   

Slaapkamer(s)   

Bureau(s) voor privédoeleinden   

Speelkamer(s)   

Hobbykamer(s)   

Veranda(‘s)   

Wasplaatsen, bergingen, stookplaatsen, voorraadruimtes, dressings 

(NIET meerekenen indien in de kelder) 

 0 of 1 

Lokalen die dienen tot de uitoefening van een vrij beroep (uitgezonderd apotheek) 

of kantoor 

  

Garage(s) (indien er een garage aanwezig is (zelfs een aparte garage met een 

max. oppervlakte van 50m2) moet deze als 1 plaats meegerekend worden, 

ongeacht het aantal garages of staanplaatsen) 

 0 of 1 

Kelder(s)(enkel meerekenen bij open bebouwing; tellen als 1 plaats ongeachte het 

aantal) 

 0 of 1 

TOTAAL   Min 3 Max13 

 

OPTIONEEL : 

□  FAMILIALE VERZEKERING : □ alleenstaande □ gezin/koppel 

□ VERZEKERING RECHTSBIJSTAND: (prive-leven en na-brand) worden verzekerd: loontrekkenden (privé- en 

beroepsleven), zelfstandigen (enkel privéleven), hoofd- en tweede verblijfplaats 



 

 

1. ANTECEDENTEN 

• Werd een verzekering (brand, familiale, rechtsbijstand prive-leven) 

in de laatste 5 jaar geweigerd, nietig verklaard of opgezegd door 

een maatschappij ? 

Indien Ja, welke verzekering ? 

……………………………………………………………… 

• Werd er in de laatste 5 jaar een vrijstelling, premieverhoging of iets 

gelijkaardigs opgelegd of voorgesteld ?   

Zo ja, gelieve een kopie van de desbetreffende brief of 

polisbijvoegsel aan te bezorgen 

• Waren en schadegevallen gedurende de laatste 3 jaar ? 

• Betreft het een illegaal hoofdgebouw ? Een gebouw waarvoor 

geen vergunning werd toegekend of waarvoor de de toegekende 

vergunning niet werd opgevolgd. 

• Is het gebouw onder curatele ? 

• Heeft de verzekeringnemer hoofdverblijfplaats en domicilieadres in 

België? 

 

 

 

□ Ja □ Neen? 

 

 

□ Ja □ Neen? 

 

 

□ Ja □ Neen? 

 

 

□ Ja □ Neen? 

□ Ja □ Neen? 

□ Ja □ Neen? 

 

Verzekeraar: Baloise Insurance – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr 0096. Maatschappelijke zetel: City Link – 

Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen – Tel. 03/247.21.11  

De ondertekening van het voorstel leidt niet tot de inwerkingtreding van de dekking. 

Het verzekeringsvoorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer noch de verzekeraar tot het afsluiten van de overeenkomst. Indien 

de verzekeraar binnen de dertig dagen na ontvangst van het voorstel geen verzekeringsaanbod doet aan de kandidaat-

verzekeringnemer, niet om bijkomende inlichtingen vraagt en evenmin weigert om het risico te verzekeren, verbindt hij zich ertoe om 

de overeenkomst af te sluiten op straffe van schadevergoeding. 

Gelieve alle gevraagde gegevens in huidig voorstel in te vullen. Het is onontbeerlijk iedere vraag objectief en rechtzinnig te 

beantwoorden. 

De verzekeringnemer verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de polis en ze te aanvaarden. Deze 

voorwaarden kunnen eveneens worden geraadpleegd op www.curalia.be.  

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door ons wordt ingelicht over onderstaande punten  

- De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn CURALIA BROKERS CVBA en BALOISE INSURANCE.  Voor elke vraag over 

dit onderwerp kunt u de DPO contacteren op het adres: privacy@curalia.be.  

- De persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden: beheer van verzekeringen,debiteurenbeheer, 

klantenbeheer. De persoonsgegevens kunnen daarenboven verwerkt worden voor statistische doeleinden en om onze diensten 

te verbeteren. 

- De voornaamste juridische grondslag voor deze verwerking is de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 

- Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten (direct 

marketing). Wenst u dit niet, laat het ons dan weten. 

- Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de volledige looptijd van uw verzekeringsovereenkomsten en nog langer dan 

tot op het einde van de overeenkomsten: gedurende de wettelijke verjaringstermijn 

- Wanneer alle wettelijke vereisten vervuld zijn, geniet u van het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en van het recht tot 

rechtzetting, van verwijdering, de beperking of het verbod tot verwerking, het recht op overdraagbaarheid en het recht uw 

toestemming in te trekken 

 

Klachten  

Elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of via 02/735.80.55. Indien dit 

geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de verzekeraar. 

In laatste instantie kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of 

www.ombudsman.as. 

 

Waarschuwing  

Iedere oplichting of poging tot oplichting brengt niet alleen de opzegging van de polis mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd 

op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. 

 

Gedaan te                                                                 , op ………………………………….. 

Handtekening Verzekeringsnemer 
 

VO00/03310/N2006 
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