VRAGENLIJST OM UW BRANDVERZEKERING TE OPTIMALISEREN
Graag zien we na of uw huidige brandverzekering nog steeds optimaal is inzake prijs, kwaliteit en waarborgen.
Daarom stellen we voor om samen deze vragen over uw woning te beantwoorden. Bel ons op voor een afspraak
in kantoor om dit samen in te vullen of stuur ons het zelf ingevulde document door per post / mail. Wij zorgen
vervolgens voor een vrijblijvende check-up van de brandpolis en zullen u contacteren met ons advies erover.
Welke van de onderstaande kenmerken zijn van toepassing voor uw woning ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ik ben géén eigenaar, maar huurder
Alleenstaande of vrijstaande woning
Half Open Bebouwing, met enkel aan 1 zijde een buur
Rijwoning, aan beide zijden aangebouwd tegen de buren
Boerderij
Woning waarin ook een zelfstandige activiteit gevestigd is,
zoals kantoor ( bv architect ) , praktijkruimte ( bv kinesist ) , winkel , …
Woning is jonger dan 10 jaar, dus het is een recente bouw ( bouwjaar = ………….…… )
Dit betreft géén woning, maar enkel een handelspand, loods, autobergplaats, … .
Mijn woning is een appartement

Indien uw woning een appartement is :
Op welke verdieping is uw appartement gelegen : ……………
Hoeveel andere appartementen zijn er op uw verdieping ? ……………
Kent u de totale oppervlakte van het appartement ? Inclusief terras, kelder, garage, … ?

o

Ja, deze totale oppervlakte bedraagt …………… m²

Gelieve aan te duiden welke van deze kenmerken aanwezig zijn :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Massieve houten binnendeuren
Massieve houten parket
Muurbekleding lambrisering in massief hout
Woning is massieve houtbouw
Lichte prefab bouw
Verwarming op mazout / stookolie
Centrale verwarming
Vloerverwarming
Sauna / Wellness-ruimte
Aanwezigheid van een ruimte welke méér dan
60m² is

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plafonds hoger dan 3m
(inkomhal niet meetellen)
Natuursteen of marmer vloeren
Gevel in natuursteen
Zonnepanelen
Zwembad
Dak met natuurleien
Dak met riet-bedekking
Lift
Méér dan 5 verdiepingen in de woning
( kelder & zolder inbegrepen )
Jaarlijks gekeurd alarmsysteem

--- Vragen bij het invullen ? Aarzel niet ons te bellen op 057/48.57.57 ---

Noteer het aantal kamers in de woning :
( Kamers welke kleiner zijn dan 4m² hoeven niet genoteerd te worden )
…..

Inkom / Hal

…..

Woonkamer / Eetkamer

…..

Keuken

…..

Bijkeuken

…..

Berging / Voorraadruimte groter dan 4m² ( kleiner hoeft niet geteld te worden )

…..

Wasplaats

…..

Stookplaats / Technische ruimte

…..

Slaapkamer

…..

Badkamer / Douchekamer groter dan 4m² ( kleiner hoeft niet geteld te worden )

…..

Bureau voor privé gebruik

…..

Bureau voor beroepsgebruik

…..

Wachtkamer voor beroepsgebruik

…..

Lokalen voor uitoefening vrij beroep

…..

Dressing

…..

Gewone kelder

…..

Kelder met autostandplaatsen

…..

Stapelzolder voor enkel stapeling

…..

Veranda

…..

Pergola / Overdekt terras

…..

Speelkamer / Hobbykamer Strijkkamer

…..

Houten tuinhuis

…..

Atelier / Werkhuis voor de hobby ( bijvoorbeeld om aan auto te sleutelen )

…..

Garage ( 1 te tellen per autostandplaats, dus evenveel tellen als er auto’s in de garages kunnen staan )

…..

Carport ( 1 te tellen per autostandplaats )

…..

Gemetst niet-bewoonbaar bijgebouw

….. Eventuele andere ruimtes welke niet in deze opsomming staan
Noteer aub ook over welke andere ruimtes dit gaat : …..
…..
…..
…..
…..
Voor de bijgebouwen los van de woning is het belangrijk dat we het aantal vierkante meter kennen.
Gelieve ons het aantal m² te bezorgen van eventuele tuinhuizen, garages los van de woning, … :
-

Tuinhuis …..

-

Bijgebouw …..

m²
m²

Eventuele extra info over die bijgebouwen : …..
…..
…..
…..
…..

Binnen de brandverzekering kunnen ook de gestalde voertuigen mee verzekerd worden.
Daarom graag deze info over de stallingsplaatsen van die voertuigen :
Hoeveel wagens kunnen er op uw adres binnen in garage of bijgebouw gestald worden ? …..
Hoeveel wagens kunnen er op uw adres onder een open carport geplaatst worden ? …..
Hoeveel wagens kunnen er op uw adres in de kelder gestald worden ? …..
Is er eventueel ook een garage op een ander adres ? O

JA

Bent u huurder of eigenaar van die garage op ander adres ?

O
O

NEE
HUURDER

O

EIGENAAR

Hoeveel wagens kunnen zo ook op een ander adres gestald staan ? ….
Kan u een inschatting maken van de huidige tweedehandswaarde van die voertuigen ? ….
( Er hoeft dus niet in nieuwwaarde, maar wel in marktwaarde gerekend te worden. )

Tot slot staan we graag ook stil bij de te verzekeren inhoud in de woning.
Wat zou het kosten om alle inhoud opnieuw aan te kopen in nieuwstaat.
Niet de vaste keuken en de vaste badkamer, dat is gebouw.
Maar wel zaken als: meubelen, verlichting, speelgoed, bureau-materiaal, keukengerief, diepvriezer,
voedselvoorraad & wijnen, kledij, fietsen, werkmateriaal, gordijnen & tapijten, decoratie-elementen,
kunstvoorwerpen, tuingerief, juwelen, brillen, boeken, computers, … . Tel dit aub even na.
Uw nieuwe inschatting van de te verzekeren inhoud = ………………………..…. euro
Zijn er méér dan 2.000 euro juwelen mee te verzekeren ? O

JA

O

NEE

Zijn er voorwerpen te verzekeren met méér dan 2.000 euro waarde ? O
Is er een collectie mee te verzekeren in de brandpolis ? O JA
O
( bijvoorbeeld verzameling antiek speelgoed, wapencollectie, … )

JA

O

NEE

NEE

Indien er dergelijke waardevolle stukken, zoals kunst, collecties & juwelen, mee te verzekeren zijn,
zullen we u contacteren voor een oplossing op maat. Want een gewone brandpolis is vaak té beperkt op dat vlak.

Op welk telefoonnummer kunnen we u best bellen bij vragen ? ………………

DANK U om deze vragenlijst aan ons terug te bezorgen. Zodoende kunnen we nazien of de huidige brandpolis
van uw woning nog steeds aangepast is aan de actuele situatie. Op die manier kunnen we verrassingen bij een
schadegeval vermijden. Wij zullen u contacteren bij eventuele vragen, tekorten in de polis, … .

ERARD Verzekeringen nv
Nieuwe Kalsijde 5 b
8920 Langemark
Tel : 057/48.57.57 ( tussen 8u & 17u, vrijdag tot 16u )
Noodnummer 24/24u bij schade : 0473/57.57.57
E-mail : info@erard.org
FSMA 13591
BE 0434.821.504
Nieuwe adres sedert 06/2016 ! Steeds welkom in onze “gerestaureerde olieslagerij anno 1947” !
Laat ons weten wanneer een bezoek past in uw agenda, dan plannen we graag die afspraak,
en maken we alle nodige tijd om samen uw verzekeringsdossier van A tot Z te overlopen.

--- Vragen bij het invullen ? Aarzel niet ons te bellen op 057/48.57.57 ---

