
AANVULLEND VRAGENFORMULIER BEVEILIGINGEN 

 

            
 

 
Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die voor verzekeraars nodig zijn 
het risico te beoordelen. Het is daarom van groot belang dat u dit formulier volledig en juist invult.  
De ingevulde gegevens op dit vragenformulier dienen afkomstig te zijn van de verzekerde. Bij het 
invullen van de gegevens en analyseren van de verzekerde gevaren zal uw tussenpersoon u graag 
adviseren.  
 

 

 

Polisnummer (indien van toepassing):  ___________________________________________________________ 

 
Naam en Voornaam                            _________________________________________________________m/v           
 
Adres:                                                 ____________________________________________________________ 
                               

                                                 ____________________________________________________________ 
 

Telefoon:                                            _____________________ Mobiel: ___----___________________________ 
 
 

□ Aankruisen wat van toepassing is 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

     Merk  / Type  
 
 

1. A. Wat is het merk en type van het slot in de toegangsdeur? _______________/_________________ 

B. Indien benedenwoning, wat is het merk en type van het slot  in alle buitendeuren:  

□ Voordeur  _______________/_________________ 

□ Achterdeur  _______________/_________________ 

□ Zijdeur  _______________/_________________ 

□ Overig  _______________/_________________ 

     

C. Heeft u een kierstandhouder of kierstandketting op de toegangsdeur(en)? : Nee/Ja,*n.l. 

    ___________________________________________________________________________________  

D. Zijn de buitendeuren en ramen voorzien van dievenklauwen? : Nee/Ja,*n.l. 

    ___________________________________________________________________________________ 
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2. A. Zijn de ramen en/of balkondeuren voorzien van spanjoletsloten? :  Nee/Ja,*n.l. 

____________________________________________________________________________________ 

B. Of zijn deze voorzien van een ander soort beveiliging? : Nee/Ja,*n.l. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. A. Indien sprake van een flatwoning, betreft dit: 

□ Galerijflat hoogbouw 

□ Galerijflat laagbouw 

□ Portiekflat 

□ Anders, n.l._________________________________________________________________________ 

B. Is het flatgebouw openbaar toegankelijk? : Nee/Ja,* 

C. Indien niet openbaar toegankelijk beschikt u dan over een werkende deur/intercom? : Nee/Ja,* 

 

4. A. Wat is het merk en type van de brandkast en/of muurkluis? : merk:_____________type:______________ 

B. Waar is (zijn) deze geplaatst? : __________________________________________________________ 

C. Wat is het (geschatte) gewicht? : ca._________________KG. 

D. Wat zijn de (geschatte) afmetingen? :  Hoog_________CM,  

 Breed_________CM 

 Diep__________CM 

E. Indien sprake is van een brandkast, is deze geborgd? : Nee/Ja,*door:___________________________ 

F. Indien sprake is van een muurkluis, in welk materiaal is deze gegoten? : 

 □ Beton 

 □ Anders, n.l._______________________________________ 

 

G. Hoe kan de brandkast/muurkluis worden geopend? : 

 □ Sleutel 

 □ Cijferslot 

 □ Beide 

H. Hoeveel sleutels zijn er? :_______________________________________________________________ 

 

I.  Wat was de aanschafprijs?: €____________________________________________________________ 

 

J. Wanneer was de plaatsingsdatum? : ______________________________________________________ 

 

 

 



5. A. Wie heeft het alarm geinstalleerd? : ______________________________________________________ 
 
B. Wanneer? : d.d. ______________________________________________________________________ 

C. Betreft het luid- of stilalarm? : □ Luid □ Stil        □ Beide 

 
D. Is het alarm voorzien van de volgende materialen:  

    Magneetcontacten : Nee/Ja,*aantal:_______ 

    Glasbreukmelders : Nee/Ja,*aantal:_______ 

    Trilcontacten : Nee/Ja,*aantal:_______ 

    Ruststroombespanning : Nee/Ja,*aantal:_______   

    Zilverbies : Nee/Ja,*aantal:_______ 

    Ruimtealarm : Nee/Ja,*aantal:_______ 

 

E. Deze materialen zijn geplaatst in: □ Zitkamer  □ Slaapkamer □ Hal □ Bijgebouw(en)  

 □ Eetkamer □ Keuken □ Kelder □ Anders, n.l. 

F. Indien sprake is van een luidalarm, hoeveel sirenes zijn er? :__________stuks: Binnen/Buiten * 
 
G. Indien sprake is van een stilalarm, wordt dan via de telefoonleiding(en) gekozen voor: 

    □ Centrale: naam:_____________________________Adres:_________________________________ 

    □ Privé adressen: Aantal_______________________ 

H. Is er voor het alarm een onderhoudscontract van kracht? : Nee/Ja,* 
    □ Installateur________________________________________________________________________ 

    □ Anders, n.l.________________________________________________________________________ 

 
I. Hoeveel maal per jaar vindt onderhoud aan de alarminstallatie plaats? :_________________maal per jaar 
 
 
 

 
 
Dit aanvullend vragenformulier maakt onderdeel uit van het uitgebreidere aanvraagformulier voor 
verzekering van kostbaarheden, waardoor de slotbepalingen hierin vermeld eveneens gelden voor dit 
aanvullend vragenformulier 
 
 
Aldus gedaan te______________________________Datum_____________________________________ 
 
 
Handtekening:__________________________________________________________________________ 
 

 
  
      

 


