
 

Aanvraagformulier VvE-COVER 

 
Gegevens Vereniging  
 

Statutaire naam:  

Postadres:  

Postcode:  

Plaats:  

IBAN rekeningnummer:  

KvK nummer:  Datum inschrijving:  

Naam voorzitter:  

Postadres:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail adres:  

Naam penningmeester:  

Postadres:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail adres:  

 

Gewenste verzekerde onderdelen 

Gewenste verzekerde onderdelen 

Verzekering Gewenste ingangsdatum 

□ Brand (verplicht onderdeel)  

□ Aansprakelijkheid  

□ Glas  

□ Bestuurdersaansprakelijkheid  

□ Rechtsbijstand  

 

Gegevens over het risico 

Risicoadressen (incl. nummering) en bestemming 

Woonappartementen:  

Kantoren, commerciële parkeergarages, 
kinderdagverblijven en scholen:  

 

Winkel, sporthallen:  

Horeca:  

Anders:  

Indien anders, welke bestemming:  

Postcode(s):  tot en met:  

Plaats:  

Bouwaard: □ Steen/hard 
□ Anders, namelijk: 

 

Verdiepingsvloeren: □ Beton  
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□ Hout 
□ Anders, namelijk 

 

Te verzekeren waarde 

Herbouwwaarde 

Woonappartementen € 

Kantoren, commerciële parkeergarages, 
kinderdagverblijven en scholen 

€ 

Winkels, sporthallen € 

Horeca € 

Anders € 

Taxatierapport aanwezig □ Nee □ Ja (graag 
meezenden met de 
aanvraag) 

Wenst u een gratis waardebepaling? □ Nee □ Ja 

Indien ja,  Naam 
contactpersoon: 

 

Telefoonnummer:  

Mailadres:  

Funderingen meeverzekeren? □ Nee □ Ja 

 

De door individuele eigenaren aangebrachte bouwkundige verbouwingen/verbeteringen 
vallen standaard onder de dekking, indien niet elders verzekerd. De standaard vergoeding is 
tot maximaal € 60.000,- per appartement of indien dit meer blijkt te zijn tot ten hoogste 10% 
van de verzekerde herbouwwaarde van het gehele complex. Voor horeca zijn er geen 
mogelijkheden. 
 
 

Aansprakelijkheid 

Verzekerd bedrag € 2.500.000,- maximaal per aanspraak  
€ 5.000.000,- maximum per 
verzekeringsjaar 

Is er sprake van asbest of asbesthoudende 
zaken? 
(aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt 
is door, of voortgevloeid uit of verband houdt 
met asbest of asbesthoudende zaken is 
uitgesloten. 

□ Nee □ Ja 

 

Glas 

Indien u heeft aangegeven glas mee te verzekeren: 

Wenst u dekking voor lek- en blindslag mee 
te verzekeren? 
 

□ Nee □ Ja 

Wenst u het bijschilderen van de glaslatten 
in kleur mee te verzekeren? 

□ Nee □ Ja 
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Bestuurdersaansprakelijkheid 

Verzekerd bedrag: € 250.000,- maximaal per aanspraak 
€ 250.000,- maximum per verzekeringsjaar 

Heeft de VvE een positief eigen vermogen? 
 

□ Nee □ Ja 

Is er sprake van een actieve VvE? □ Nee □ Ja 

Heeft de VvE een reservefonds te 
bestrijding van andere dan gewone 
jaarlijkse kosten? 

□ Nee □ Ja 

Is tegen één van  de 
bestuurders/toezichthouders ooit enige 
aanspraak tot schadevergoeding ingesteld 
in hun hoedanigheid van 
bestuurder/toezichthouder? 

□ Nee □ Ja 

Is één van de bestuurders/toezichthouders 
momenteel betrokken in een lopende 
procedure of verwacht men op korte termijn 
daarin betrokken te raken?  

□ Nee □ Ja 

Heeft de rechtspersoon in het verleden een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
gehad? 

□ Nee □ Ja 

 

Rechtsbijstand 

Aantal bestuursleden:  

Totaal aantal leden:  

Aantal particuliere appartementsrechten:  

Aantal zakelijke appartementsrechten:  

Opgave aard zakelijke activiteiten:  

Worden er naast het besturen van de VvE 
nog andere (neven)activiteiten verricht? 

□ Nee □ Ja, licht toe: 

 

 

De VvE heeft of verwacht een (juridisch) 
geschil, of heeft dat in de afgelopen 5 jaar 
gehad, met werknemers en/of vrijwilligers, 
de overheid, leveranciers van goederen, 
leden of buren? 

□ Nee □ Ja 

De VvE verwacht een wijziging in het voor 
haar omgeving gelden bestemmingsplan? 

□ Nee □ Ja 

De VvE maakt regelmatig gebruik van de 
diensten van een advocaat? 

□ Nee □ Ja 

Indien ja, Naam 
advocatenkantoor: 

 

Adres:  

Plaats:  

De VvE hanteert een ander regelement dan 
één van de acht modelreglementen? 

□ Nee □ Ja 
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Schadeverleden 

Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering 
(of bij één van deze verzekeringen) in de afgelopen 8 jaar 
schade geleden of veroorzaakt die door de gevraagde 
verzekering wordt gedekt? Zo ja graag specificeren; 
 

□ Nee □ Ja 
 

Soort schade/oorzaak Maatschappij Polisnummer Datum Schadebedrag 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

 

Slotvragen  
 

Belangrijk 
V.C.N. heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling 
en premieberekening. Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat u in 
geval van schade uw recht op uitkering verliest. 
 
Wij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere 
belanghebbenden bij deze verzekering. Met belanghebbenden bedoelen wij de: 

- medeverzekerden; 
- leden van de maatschap; 
- medevennoten; 
- statutair directeur(en)/bestuurders; 
- aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair 

directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouders met een belang van 25% of meer); 
- andere belanghebbende (UBO) 

Strafrechtelijk verleden 
Bent u, of is een andere belanghebbende, in de afgelopen 8 jaar 
verdacht van of veroordeeld voor: 

- Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of een 
poging daartoe 

- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een 
misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging 
daartoe 

- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet 
of de Wet economische delicten 

- Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, 
snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden 
na een aanrijding? 

Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of 
bent vrijgesproken, of als de rechter u een maatregel heeft 
opgelegd moet u deze vraag met ‘Ja’ beantwoorden. 
 

□ Nee □ Ja 
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(Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, krijgt u van ons een 
aanvullend vragenformulier 

Geweigerd, opgezegd 
Bent u, of is een andere belanghebbende de laatste 8 jaar 
geweigerd of opgezegd door een verzekeraar of betrokken 
(geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een 
financiële instelling? 

□ Nee □ Ja, 
licht toe: 
 

 

 

 

Failliet, schuldsanering, surseance 
Bent u, of is een andere belanghebbende, de laatste 5 jaar failliet 
verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord 
gegaan met een (uitstel) surseance van betaling? 

□ Nee □ Ja, 
licht toe: 
 

 

 

 

Beslaglegging deurwaarder 
Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten 
of bezittingen van u of een andere belanghebbende? 

□ Nee □ Ja, 
licht toe: 
 

 

 

 

Algemene slotvraag 
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering 
nog over informatie die voor de beoordeling van deze 
verzekeringsaanvraag van belang kan zijn, en die niet bij de 
beantwoording van een van de overige vragen is verstrekt? 

□ Nee □ Ja, 
licht toe: 
 

 

 

 

  

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Geen 

omstandigheden welke voor ons van belang kunnen zijn om het te verzekeren risico te 

beoordelen, zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld. Bij ’verzwijging’ kunnen wij ons op 

ongeldigheid van de overeenkomst beroepen en schadevergoeding weigeren. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met toepassing van algemene voorwaarden. Deze 

liggen ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering 

toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis. 

Toelichting op de mededelingsplicht 

Wij hebben uw antwoorden op gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en 

premieberekening. U bent verplicht de gestelde vragen in het aanvraagformulier juist en zo 

volledig mogelijk te beantwoorden. Wij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te 

vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering. 

Met belanghebbenden bedoelen wij de: 
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- Medeverzekerden 

- leden van de maatschap; 

- medevennoten; 

- statutair directeur(en)/bestuurders; 

- aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair 

directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouders met een belang van 25% of meer). 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? 

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele 

andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan 

en uitvoeren van verzekeringsovereenkomst en/of financiële diensten en het beheren van de 

daaruit voortvloeiende relaties. 

 VCN en de verzekeraar kunnen deze gegevens gebruiken om: 

- overeenkomsten met de verzekeringnemer te sluiten en uit te voeren; 

- statistisch onderzoek te doen; 

- te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft; 

- fraude te voorkomen en te bestrijden; 

- te voldoen aan de wet; 

- de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen; 

- de relatie met verzekeringnemer te onderhouden en uit te breiden. 

- De schade- en verzekeringsgegevens wisselt VCN uit met de Stichting Centraal 

Informatie Systeem (CIS). 

 Wilt u meer weten over hoe VCN omgaat met privacy? Kijk dan op 

http://www.vcn.nl/privacy-statement voor het privacy statement van VCN.   

Toepasselijke gedragscode 

Op de verwerking van deze persoonsgegegevens is de Gedragscode Verwerking 

Persoonsgegevens Verzekeraars van toepassing. Deze is te raadplegen via  

http://www.verzekeraars.nl/. 

Toepasselijk recht 

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 

Klachten 

Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd 

aan de klachtencommissie van V.C.N Verzekeringen B.V., Postbus 130, 5670 AC Nuenen 

(Email: klachten@vcn.nl). 

 

Premiebetaling (altijd invullen) 

Betalingstermijn: 
 
 
(*) bij maandbetaling is automatische incasso 
verplicht. 

□ maand (*) 
□ kwartaal 
□ halfjaar 
□ jaar 

IBAN nummer  
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Bij jaar / halfjaar / kwartaal betaling, 
machtiging? 

□ Nee □ Ja 
 

 

 

 

_______________  _______________  _______________ 

Plaats    Datum    Handtekening verzekeringnemer (*) 

 

(*) bij maandbetaling of indien aangegeven tevens handtekening voor automatische incasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 


