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De heer E.R. de Roos
Burg. Penstraat 223
3741 AN  BAARN 

Keuzeformulier

Naar aanleiding van de adviesbrief van 17 -11 2014 , willen wij graag de aangevinkte wijzigingen op onze
verzekeringen uitvoeren.

Algemeen

De schadeverzekeringen, behalve de recreatieverzekeringen en de rechtsbijstandsverzekering onderbrengen in
bij ASR Verzekeringen. Het bijgevoegde aanvraagformulier is op onjuistheden gecontroleerd, de geel
gearceerde rubrieken zijn ingevuld en ondertekend.

Het huidige verzekeringspakket bij welke in Volmacht loopt via Stegenga wordt opgezegd. De bijgevoegde
opzegbrief is ondertekend.

Ondanks uw advies laten wij het verzekeringspakket welke loopt via Stegenga. De opzegbrief is niet
ondertekend. Het besef is er dat het huidige verzekeringspakket niet aansluit bij de huidige situatie.

Er zijn wel/geen rookmelders aanwezig in woning. Deze worden wel/niet op korte termijn geplaatst.

Er wordt maandelijks wel/geen back-up gemaakt van de privé-computer(s) gemaakt. Binnenkort wordt er
wel/geen voorziening aangelegd zodat er maandelijks een back-up gemaakt kan worden zodat bij een schade
en/of crash van de harde schijf er geen (belangrijke) gegevens verloren gaan.

Er zijn wel/geen foto's en een lijst van de inboedel gemaakt.

Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden.

Er is wel/geen testament opgemaakt.

Ik/wij vervullen wel/geen bestuurlijke functie bij een vereniging en/of stichting.

Ik wijk af van uw advies omdat:
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Opstal

Er is welgeen herbouwwaardemeter ingevuld. Het besef is er dat bij het niet invullen van de
herbouwwaardemeter er mogelijk sprake is van onderverzekering en dat er geen garantie tegen
onderverzekering is.

De woning(en) (of een deel daarvan) wordt wel/niet verhuurd.

De dekking wel/niet omzetten van een extra uitgebreid naar een All Risk dekking. Het besef is er dat bij het
handhaven van de uitgebreide dekking er mogelijk schades zijn die nu niet gedekt zijn, die wel gedekt zijn bij de
All Risk dekking. Hierbij kan gedacht worden aan schade veroorzaakt door vallen en/of stoten.

Er is wel/niet sprake van een houten, pakket of plavuizen vloer.

Een extra eigen risico van € 100,- of € 500,- op de polis toevoegen. Dit levert premievoordeel op.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Inboedel

De inboedelwaardemeter is wel/niet naar waarheid ingevuld, op onjuistheden gecontroleerd en ondertekend.

De buitenhuisdekking dient wel/niet meeverzekerd te worden op de polis. Het besef is er dat er geen dekking is
voor inboedel welke buiten de woning beschadigd wordt en/of verloren gaat, als de buitenhuisdekking niet
meeverzekerd wordt.

Er is meer/minder dan € 6.000,- aan lijfsieraden in de woning aanwezig. Het meerdere van € .................... dient
wel/niet meeverzekerd te worden op de polis. Het besef is er dat schade aan lijfsieraden boven de € 6000,- niet
is verzekerd, als het niet vermeld staat op het polisblad.

Er is meer/minder dan € 12.000,- aan audio en/of audiovisuele apparatuur in de woning aanwezig. Het
meerdere van € dient wel/niet meeverzekerd te worden op de polis. Het besef is er dat schade aan audio en/of
audiovisuele apparatuur boven de € 12.000,- niet is verzekerd, als het niet vermeld staat op het polisblad.

Er is meer/minder dan € 15.000,- aan verzamelingen, kunst en/of muziekinstrumenten in de woning aanwezig.
Het meerdere van € dient wel/niet meeverzekerd te worden op de polis. Het besef is er dat schade aan
verzamelingen, kunst en/of muziekinstrumenten boven de € 15.000,- niet is verzekerd, als het niet vermeld
staat op het polisblad.

De dekking wel/niet omzetten van een extra uitgebreid naar een All Risk dekking.
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Een extra eigen risico van € 100,- / € 500,- op de polis toevoegen. Dit levert premievoordeel op.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Ziektekosten

Er wordt rond half november 2014 wel/geen contact met u opgenomen om de aanbieding van de huidige
verzekeraar te vergelijken.

Indien mogelijk de ziektekostenverzekering wel/niet overvoeren naar uw kantoor.

De ziektekostenverzekeringen zit wel/niet in een collectiviteit.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Aansprakelijkheid

Het verzekerd bedrag wel/niet verhogen naar € 2.500.000,- Het besef is er dat bij het handhaven van het
huidige verzekerd bedrag het mogelijk is dat als wij aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden het
verzekerd bedrag te laag is.

Er is een huisdier die wel/niet uit logeren gaat.

Een extra eigen risico van € 100,- / € 500,- op de polis toevoegen. Dit levert premievoordeel op.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering per 01 november 2014 wel/niet onderbrengen bij Arag. Het bijgevoegde
aanvraagformulier en opzegbrief zijn naar waarheid ingevuld, op onjuistheden gecontroleerd en ondertekend.

Alleen rubriek A dient verzekerd te worden. Het besef is er dat er geen recht op juridische bijstand is m.b.t.
geschillen die niets met verkeer te maken hebben.

Rubriek A (verkeer) en rubriek B (consument & wonen) dienen verzekerd te worden. De maandpremie inclusief
assurantiebelasting bedraagt € 17,42.
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Er is geen interresse in een rechtsbijstandsverzekering. Het besef is dat de kosten van juridische geschillen
door ons zelf gedragen moet worden, terwijl dit wel verzekerd had kunnen worden.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Pechhulp

De pechhulpverzekering per 01 januari 2015 wel/niet onderbrengen bij Mondial Assistence. Het bijgevoegde
aanvraagformulier is op onjuistheden gecontroleerd, en getekend.

De pechhulpverzekering afsluiten exclusief/inclusief woonplaatsdekking. Het besef is er dat er geen dekking is
voor pechhulp binnen de eigen woonplaats als er niet voor woonplaatsservice is gekozen.

Er wordt gekozen voor Nederland/Europadekking. Het besef is er dat er geen hulp buiten Nederland plaatsvindt
als er niet voor een Europadekking is gekozen. Het advies is om de Europadekking onder te brengen in de
doorlopende reisverzekering, mits er alleen tijdens vakanties in het buitenland wordt gereden.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Auto

Een schadeverzekering inzittende wel/niet toevoegen op de polis. Het besef is er dat er geen dekking is voor
schade aan zaken en personen voor de inzittende bij een ongeval, als de SVI niet is afgesloten.

De meldcode is ....................

Er wordt per jaar maximaal 12.000 / 20.000 / meer dan 20.000 kilometer gereden.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Camper

De camperverzekering wel/niet onderbrengen bij de Europeesche Verzekeringen. Het aanvraagformulier en de
opzegbrief zijn op onjuistheden gecontroleerd, ontbrekende rubrieken zijn ingevuld, en ondertekend.

Een schadeverzekering inzittende wel/niet toevoegen op de polis. Het besef is er dat er geen dekking is voor
schade aan zaken en personen voor de inzittende bij een ongeval, als de SVI niet is afgesloten.
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De dagwaarde van de camper is € .....................

Ik wijk af van uw advies omdat:

Doorlopende reis

De doorlopende reis verzekering per 01 november 2014 onderbrengen bij de Europeesche Verzekeringen. Het
bijgevoegde aanvraagformulier is naar waarheid ingevuld, op onjuistheden gecontroleerd en ondertekend

Er is geen interesse in een doorlopende reisverzekering. Het besef is er dat er tijdens vakanties en/of
weekendjes weg geen dekking is voor schades ontstaan tijdens deze deze reizen.

Verzekeringsgebied Europa/Wereld. Het besef is er dat als er buiten Europa op vakantie wordt gegaan en er
niet voor werelddekking wordt gekozen, de reisverzekering geen dekking biedt.

Bagage wel/ niet meeverzekeren. Het besef is er dat schade aan of verlies van mijn bagage niet is verzekerd,
als er geen bagagedekking op de polis vermeld staat.

Geneeskundige kosten wel/niet meeverzekeren. Het besef is er dat mogelijk niet alle op reis gemaakte
medische kosten vergoedt worden als deze dekking niet wordt gekozen. De ziektekostenverzekering vergoedt
maximaal de kosten die de behandeling in Nederland kost.

Hulp- en huur vervoermiddel wel/niet meeverzekeren op de polis. Het besef is dat als deze dekking niet
meeverzekerd wordt dat bij het uitvallen van de auto tijdens de vakantiereis, de kosten van vervangend vervoer
voor eigen rekening zijn, alsmede de repatrieringskosten van de voertuigen als deze niet meer te repareren zijn.
Dit geldt ook voor eventuele extra verblijfkosten veroorzaakt door het uitvallen van het voertuig

Wintersport wel/niet meeverzekeren. Het besef is er dat al wintersport niet vermeld staat op de polis dat er dan
geen dekking is voor schade ontstaan tijdens wintersportactiviteiten.

Annuleringsverzekering wel/niet meeverzekeren. Het besef is er dat als er niet voor deze dekking wordt
gekozen en de reis geannuleerd moet worden er geen schadevergoeding plaatsvindt op de doorlopende
reisverzekering.

De allrisk annulering wordt wel/niet niet gekozen. Het besef is dat bij het niet kiezen van de allrisk dekking niet
alle annuleringsredenen binnen de privésfeer gedekt zijn.

De maximale duur van een reis is korter/langer dan 90 dagen.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Spaar 

Graag de levensverzekeringen wel/niet in kaart brengen middels een financieel rapport(*).
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Ik wijk af van uw advies omdat:

Uitvaart 

De overvoerformulieren zijn getekend zodat de uitvaartverzekering(en) via uw kantoor lopen.**

De uitvaartverzekering(en) dienen niet via uw kantoor te lopen. Het bijgevoegde overvoerformulier is niet
getekend.

Er is wel/niet een voorziening getroffen om de kosten van een uitvaart te kunnen dragen.

Graag wel/geen advies uitbrengen voor een uitvaartverzekering.***

Ik wijk af van uw advies omdat:

Hypotheek 

De hypotheek constructie in kaart brengen middels een financieel rapport.* Kopien van de hypotheek stukken
zijn wel/niet bijgevoegd.

Er is geen interesse om de hypotheek constructie in kaart te brengen.

Ik wijk af van uw advies omdat:

Doorlopend krediet 

Er is geen kredietovereenkomst.

Graag de kredietovereenkomst(en) wel/niet controleren en advies uitbrengen. De stukken van de
kredietovereenkomst zijn wel/niet bijgevoegd.

Ik wijk af van uw advies omdat:



Plaats:    _________________________ Datum:    _________________________

Getekend voor akkoord
De heer E.R. de Roos

_____________________

* Financieel Rapport
Bij het opstellen van een financieel rapport gaan wij in kaart brengen wat de financiële consequenties voor u en/of uw
gezin zijn in diverse situaties in verschillende levensfasen.
De kosten van dit rapport zijn éénmalig € 135,- exclusief BTW, ongeachte het aantal elementen dat u heeft aangekruist.
Om u een indruk te geven van zo'n rapport hebben wij een voorbeeld geplaatst op onze website,
http://www.prinsenvanurk.nl. U vindt het onder het tabblad contact en dan financieel rapport.

** Overvoeren uitvaartverzekeringen
Voor het overvoeren van de elders lopende uitvaartverzekeringen naar ons kantoor worden er kosten in rekening
gebracht. Deze kosten bedragen € 7,50 per polis met een maximum van € 30,- exclusief BTW. Voor de kosten van het
beheren, wijzigen en de afhandeling bij overlijden verwijzen wij u naar onze website.

*** Controleren van bestaande uitvaartverzekeringen en/of het maken van offertes.
Voor de controle van de bestaande verzekeringen en het inzichtelijk te maken of er voldoende verzekerd is voor de
kosten van een uitvaart, worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 50,- per verzekerde met een maximum
per gezin van € 150,- per gezin exclusief BTW.


