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AdvoHome 
OFFERTE-AANVRAAG BRAND + DIEFSTAL INBEGREPEN 

PRIVE / BEROEPSPRAKTIJK : JURIDISCHE BEROEPEN 
 
 

Verzekeringsnemer 
 
Naam, voornaam : Mr., Mevr., Mej. : ………………………………………………………………………………………… 
Plaats en datum van geboorte : …………………………………………………………………………………………………………… 
Firmanaam en rechtsvorm : ……………………………………………………………………………....................................... 

KBO N°: ……………………………………………………………. 
 
Adres of maatschappelijk zetel : …………………………………………………………………………………………………………… 
Straat : …………………………………………………………………Nr…………………..Bus………... 
Postcode en gemeente : ………………………………………………………………………………….. 
Telefoon : ………………………………………………………………………………………………........... 
 
 

Risico 
 
Ligging in te vullen als deze verschilt van het adres van de verzekeringsnemer 
Straat……………………………………………………………………………………………………………  Nr…………………  Bus………... 
Postcode en gemeente : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Alarmsysteem  Ja  Neen 
Doormelding  Ja  Neen 
INSERT goedgekeurde alarminstallatie  Ja  Neen 
 

- Indien er een INSERT erkend antidiefstalinstallatie aanwezig is, zal in geval van schade de in de 
algemene voorwaarden vermelde vrijstelling van toepassing zijn. 

- Indien er geen INSERT erkend antidiefstalinstallatie aanwezig is, zal in geval van schade een 
verdubbeling van de in de algemene voorwaarden vermelde vrijstelling van toepassing zijn. 

 
 

 

Gebruik :   eigenaar    woning   eengezinswoning   belendend 
   huurder     praktijk   appartement   alleenstaand  
Huur:.………………€/maand  vakantiewoning  appartementsgebouw  
         (2de verblijf):       
 

Bewoning :  regelmatig     
     onregelmatig        



 
 

 

 

 

 

PROTECTAS N.V.  
Verzekeringsmakelaar  

Zelliksesteenweg 12  
1082 Brussel  

Tel : 02/465.91.01  
e-mail : info@protectas.be  

Reg.nr. CDV 16.896 
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Te verzekeren bedrag : 

 Gebouw : ………………………   
 Inhoud : ………………………. 

      
 

Antecedenten 

Heeft u als verzekeringsnemer al schade geleden waarvoor dekking aangevraagd wordt? 
 Ja      Neen 
Van welke aard, wanneer, voor welk schadebedrag? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Huidige verzekeraar : ………………………………………   Polisnummer : …………………………… 
              Vervaldag: ………………/………………… 

Contract 
Gewenste ingangsdatum : …………………/………………/………………… 
 
 
 

 
Het voorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringsnemer noch Protectas tot het sluiten van een 
brandverzekering. 
 
Enkel de ondertekende polis of een dekkingsnota gelden als bekrachtiging van hun wederzijdse 
verbintenis. 
Daar de bovenstaande vermeldingen moeten dienen voor de totstandkoming van mijn 
verzekeringscontract, bevestig ik dat ze eerlijk en juist zijn in al hun details, zelfs al werden ze niet 
eigenhandig geschreven. 
 
 
 
Opgemaakt te ……………………………………., op ……………………… 20…….. 
 
 
 
 
Handtekening van de verzekeringsnemer 
 


