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Aanvraagformulier       CLASSICS
  
Kunstvoorwerpen – Antiek – Collecties 
 

Alle vragen dienen volledig te worden beantwoord.                               Tussenpersoon  -------------------------- 

� aankruisen hetgeen van toepassing is      

Relatienummer -------------------------------

  

1 Verzekeringnemer 

Naam:  0 Hr. / 0 Mevr.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adres:----------------------------------------------------------Postcode: ----------------Woonplaats:-------------------------- 

 

Telefoonnummer:----------------------------------Fax:----------------------------------E-mail:------------------------------- 

 

Nationaliteit:--------------------------------------------------Beroep:------------------------------------------------------------ 

 

Geboortedatum:---------------------------------------------- Bank /giro nummer:--------------------------------------------- 

 

2 Ingangsdatum 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-- 

 

3 Risicoadres (sen) 

 

Adres:-----------------------------------------------------------Postcode:--------------Woonplaats:---------------------------- 

 

Adres:-----------------------------------------------------------Postcode:--------------Woonplaats:---------------------------- 

 

4 Ligging en bouwaard 

Wat is de bouwaard van de muren? 

0 steen    0 hout    0 beton  0 anders---------------------------- 

 

Waaruit bestaat de dakbedekking? 

0 pannen   0 mastiek/grind  0 riet  0 leien   0anders-------------------- 

 

Aard van het pand? 

0 appartement           0 woonhuis in een rij            0 twee ondereenkap  0 vrijstaand woonhuis 

 

Bouwjaar?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Is in het pand een bedrijf gevestigd ? 

0 nee  0 ja, soort------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ligging van het gebouw ? 

0 centrum bebouwde kom   0 buiten bebouwde kom   0 afgelegen 

 

Zijn er aanpalende panden ? 

0 nee  0 ja, bestemming--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zijn de aanpalende panden van steen / met harde bedekking ? 

0 ja 0 nee, anders---------------------------------------------------------------------------------------- 

Afstand tussen U en Uw buren?-------------------------------------------------------------------------------------------meter   
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5 Beveiliging 

Is het pand bewoond?            0 ja   0 nee 

Hoeveel weken per jaar is het pand onbewoond?----------------------------------------------------------------------------- 

 

Is het pand beveiligd tegen inbraak en brand?      0 ja   0 nee    

0 anders----------------------------------------------------------------------------------- 

Gaarne omschrijving van de volgende beveiligingsonderdelen: 

A buitendeuren – ramen - openingen naar buiten --------------------------------------------------------------------- 

 

B soort glas – rolluiken etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C elektronische beveiliging – meldkamer – ander systeem---------------------------------------------------------- 

 

D brand/rookmelders – brandblusapparaten –slangen---------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opleveringsbewijs /onderhoudscontract beveiligingssysteem : 

0 ingesloten  0 volgt  0 geen 

 
6 Verzekerde bedragen 

Privé-collectie: 

Schilderijen,tekeningen, wandkleden etc.    €----------------------------------------- 

Meubelen       €----------------------------------------- 

Porselein, glas, aardewerk, keramiek    €----------------------------------------- 

Zilver, tin, koper etc.     €----------------------------------------- 

Juwelen        €----------------------------------------- 

Overige       €----------------------------------------- 

-Taxatierapport en/of volledige gedetailleerde lijst van voorwerpen bijvoegen met vermelding van de waarde per 

voorwerp. 

 

7 Schade verleden 

Heeft ooit een verzekeraar een soortgelijke verzekering geweigerd, opgezegd of onder bijzondere voorwaarden 

geaccepteerd, dan wel voortgezet ? 

0 nee  0 ja, zo ja welke verzekeraar en om welke reden ?------------------------------------------------------- 

Heeft u als eens schade(n) geleden waarvoor u vergoeding heeft ontvangen ? 

0 nee  0 ja, zo ja wat was de schadeoorzaak en hoe groot was de totale schade ?---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 Strafrechtelijk verleden   

Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een van de medeverzekerde  

gedurende de afgelopen 5 jaar ? 0 nee  0 ja, zo ja----------------------------------------------------------------------- 

 

9 Eindverklaring 

Titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat AXA Art Versicherung AG het recht op uitkering kan 

beperken, laten vervallen of kan weigeren, indien u dit formulier niet volledig en naar waarheid heeft ingevuld. 

AXA Art Versicherung AG kan de verzekering opzeggen als zij bij het aangaan van deze verzekering door u met 

opzet is misleid of als zij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten. U 

kunt eventuele informatie die van belang is, desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden. 

De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader  te overleggen persoonsgegevens worden 

opgenomen in de door de verzekeraar ( of als de verzekering is aangevraagd via een gevolmachtigd agent: de 

gevolmachtigd agent) gevoerde persoonregistratie. Op deze  registratie is een privacyreglement van toepassing. 

 

 

Plaats--------------------------------------Datum---------------------          Handtekening aanvrager ------------------------ 

 

 

 

AXA Art       Postbus 3269,  4800  DG Breda    Tel: 076-5148558  Fax: 076-5148661   


