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INFORMATIE en AANVRAAGFORMULIER
Woonzekerplan.nl biedt u Zekerheid op het gebied van wonen!
Woonzekerplan.nl biedt u de beste en meest voordelige onderhoudscontracten en
verzekeringsmogelijkheden voor uw woonsituatie.
Door het combineren en concentreren van de onderhoudszaken en verzekeringsmogelijkheden heeft Woonzekerplan.nl zéér scherpe tarieven en voorwaarden kunnen
vastleggen, waarvan u uiteraard profiteert!
U kunt zelf de keuze maken uit de onderdelen die voor u van toepassing zijn.
Hiermee stelt u zelf een pakket samen die op uw specifieke situatie en wensen van
toepassing is.
Onderhoud
U heeft nog maar te maken met één partij voor alle voorkomende situaties en hoeft niet te
zoeken wie u in een bepaalde situatie moet benaderen. Dit geldt ook voor eventuele
noodsituaties buiten gebruikelijke werktijden.
De onderhoudszaken, zoals bijvoorbeeld het periodieke CV onderhoud en
schoorsteenvegen, worden uitgevoerd door een bij Uneto-Vni aangesloten installateur.
Uiteraard ontvangt u een bewijs van uitvoering van de uitgevoerde werkzaamheden, zodat u
deze waar nodig kunt overleggen.
Verzekeringen
Wat betreft de verzekeringsmogelijkheden is Woonzekerplan.nl uniek op het gebied van
voorwaarden en premies. Enkele unieke zaken zijn: géén eigen risico, diefstal/vandalisme
zonder braakschade is meeverzekerd, neerslag/waterschade als gevolg van openstaande
ramen/deuren is meeverzekerd.
De verzekeringen van Woonzekerplan.nl kennen daarnaast ook geen beperkingen of hogere
premies in de ‘grote steden’. De complete schade-afhandeling vindt doorgaans binnen twee
werkdagen plaats.
Het aangaan van een overeenkomst, geheel zoals u deze wenst, regelt u zelf zeer
eenvoudig via onze website of door het invullen van het papieren aanvraagformulier!
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Aanvraagformulier
Woonzekerplan

1. Aanvrager
Naam en voorletter(s):

______________________________________ □ man □ vrouw

Geboortedatum:

_____________________________________________________

Adres:

_____________________________________________________

Postcode en woonplaats:

_____________________________________________________

Rekeningnummer:

_____________________________________________________

Ingangsdatum:

_____________________________________________________

E-mail adres:

_____________________________________________________

Telefoonnummer:

_____________________________________________________

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief assurantiebelasting!

2. Onderhoudsonderdelen (keuze aankruisen)
X

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Basispakket:
- 24 uurs bereikbaarheidsdienst bij calamiteiten (lekkages e.d.)
- 24 uurs glasherstel dienst
- 24 uurs slotendienst
- offertedienst voor al het (noodzakelijke) onderhoud
- jaarlijkse algemene inspectie van metsel- en schilderwerk, overige
gevelonderdelen en inspectie op vochtproblemen (buitenzijde)
jaarlijkse inspectie van gas, electra water, riolering, kit en tegelwerk en
brandveiligheid (o.a. koolmonoxide-melders en rookmelders) inclusief
het vervangen van de batterijen van de door ons geleverde melders
actie: gratis levering en installatie van een CO melder bij het
afsluiten van dit onderdeel
periodiek onderhoud van cv ketel + servicedienst storingen
(open toestel jaarlijks, gesloten toestel tweejaarlijks)
periodiek onderhoud warmwatergeiser
(open toestel jaarlijks, gesloten toestel tweejaarlijks)
periodiek onderhoud elektrische boiler (tweejaarlijks)
periodiek onderhoud van mechanische ventilatiebox (tweejaarlijks)
periodiek onderhoud warmteterugwinunit (tweejaarlijks)
jaarlijks inspecteren en reinigen van het platte dak
jaarlijks inspecteren en reinigen van de goten
jaarlijks reinigen van het schoorsteenkanaal
ontstoppingscontract voor verstoppingen van de rioleringen

€ 3,38 per maand
€ 2,90 per maand

€ 4,57 per maand
€
€
€
€
€
€
€
€

2,03 per maand
2,03 per maand
3,48 per maand
4,17 per maand
2,32 per maand
3,05 per maand
2,50 per maand
1,72 per maand

3. Verzekeringsonderdelen (keuze aankruisen)
O
O

huurderspakket (inboedel, aansprakelijkheid en ongevallen)
meeverzekeren huurdersbelang € 25.000,-

€ 19,30 per maand
€ 2,36 per maand

O

appartementseigenaarpakket/ lid van VvE (inboedel,
aansprakelijkheid en ongevallen)
meeverzekeren eigenaarsbelang € 25.000,-

€ 19,30 per maand
€ 2,36 per maand

huiseigenarenpakket (woonhuisl, glas, inboedel, aansprakelijkheid en
ongevallen)

€ 33,82 per maand

O
O

4. Eenmalige kosten
Voor het opmaken van de overeenkomst zal éénmalig € 14,52 in rekening worden gebracht (eenmaal € 7,26 voor
het verzekeringsonderdeel en eenmaal € 7,26 voor het onderhoudsonderdeel). Indien er op verzoek van u een
wijziging dient plaats te vinden, zullen deze kosten eveneens in rekening worden gebracht.

5. Slotvragen t.b.v. verzekeringen
Is u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen ooit door verzekeraar een
verzekering, van welke aard ook, geweigerd of opgezegd, of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies
gesteld?
Heeft u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen in de laatste acht jaar
schade geleden die door een van de gevraagde verzekeringen wordt gedekt?
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering
van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie?

□

□

nee
ja* * s.v.p. nader toelichten
_______________________________________________________________________________________________
Antwoord bovenstaande vragen:

Verklaring en ondertekening
Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo
volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij
het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is
bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze
verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig
mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft
ingezonden, maar voordat verzekeraar u heeft bericht over haar definitieve beslissing het door u ter verzekering
aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder
de gestelde vragen. Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit leiden tot het beperken of
zelfs vervallen van het recht op uitkering of het recht op verlenen van rechtsbijstand. Als u met opzet tot misleiden
van verzekeraar heeft gehandeld of verzekeraar bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nooit
zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

6. Automatische incasso (verplicht)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- Woonzekerplan B.V. en Assuradeur Nedasco B.V.om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om de bedragen conform de overeenkomst van uw rekening af te schrijven
- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Woonzekerplan B.V. en Assuradeur Nedasco B.V.

7. Ondertekening:
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat hij een of meer diensten/verzekeringen
wil sluiten tegen hetgeen in de voorwaarden omschreven, en dat hij/zij akkoord gaat met de toepasselijkheid van
de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
Datum _______________________________ Plaats ________________________________

Handtekening _________________________

