
Eigenaar van het te verzekeren object:

Naam 

Voornaam 

E-mail

Telefoon

Correspondentieadres (indien verschillend):

Naam / Voornaam

Straat / Nr.

Postcode / Plaats

Telefoon / E-mail

Opstalverzekering: Herstelwaarde van het gebouw

Inboedelverzekering: Vervangingswaarde van inboedel

Voorwerpen van waarde:

Voor het verzekeren van de hieronder aan gegeven voorwerpen van waarde moeten de in het verzekerde bedrag opgenomen 
posities worden aangegeven. Richtlijn: Voorwerpen van waarde zijn alleen verzekerd indien ze hier worden vermeld

Type gebruik van het object

            Waarde in €              Waarde in €

Informatie over het object:

Adres van het te verzekeren object:

Straat / Nr.

Postcode

Plaats

Regio

€

€

Offerteaanvraag voor opstal- en inboedelverzekering
Gegevens van de verzekeringnemer

Gratis Hotline: +34 900 525 890 · info@iberiaverzekeringsmakelaar.com · www.iberiaverzekeringsmakelaar.com

Eerst een vraagje uit interesse: Hoe hebt u over ons gehoord?

  door zoeken via Google      via vrienden      via radioreclame     via advertentie in de krant in 

Overig 

Eigendom of gehuurd 

 of verhuur

Eerste woonplaats

Tweede woonplaats     ca.             Dagen achtereenvolgens 
onbewoond

Schilderijen 

Beeldhouwwerken

Zilverwerk / zilveren objecten 

antiek

Waardevolle tapijten 

Contant geld in de kluis 

Contant geld buiten de kluis 

Sieraden in de kluis

Sieraden buiten de kluis 

Camera’s

Inbouwkeuken 

Tuinmeubilair 

Zonne-energie-installatie 

Sportartikelen 

LCD-TV / OLED-TV

Computer

Andere speciale kostbaarheden:

Huis (vrijstaand) Woning (etage: )

Tussenwoning  Houten huis

Buiten bebouwde kom (1km)?    Ja       Nee

Bouwjaar

Laatste renovatie

Woonoppervlak (m²)

resterend oppervlak (m²)

Eigen gebruik



Datum, plaats           Handtekening geïnteresseerde

Speciale opmerkingen:

Retourneren aan:

IBERIA VERZEKERINGSMAKELAARS

info@iberiaverzekeringsmakelaar.com

of per post: 

Gran Via Puig de Castellet 1, Local 2

E 07180 Santa Ponsa · Mallorca, España

Tel.: 0034 971 69 90 96 · Fax: 0034 971 69 90 97

We adviseren u graag persoonlijk!

Ik ga akkoord met de privacyovereenkomst van Iberia Verzekeringsmakelaars, ga voor meer informatie naar www.iberiaverzekeringsmakelaar.com/privacybeleid

Tweede pagina offerteaanvraag voor opstal- en inboedelverzekering - klant:

Objectverzekering:

Is er een inbraakalarmsysteem? Nee Ja, zonder verbinding Ja, met verbinding

Is er een kluis / brandkast?  Nee Ja, gewicht:     kg

Beveiliging: Massieve deur Veiligheidsrolluiken Veiligheidsglas

Veiligheidsslot Traliewerk Houten luiken

Is er objecttoezicht (bijvoorbeeld beveiligingsdienst, conciërge service)? Nee Ja

Indien ja, hoe vaak en door wie?

Is het een gesloten complex met toegangscontrole?  Nee Ja

Om de verzekering af te sluiten, hebben we het volgende nodig:

N.I.E. (Spaans fiscaal nummer)

Spaanse bankrekening (24 cijfers)

Gewenste begin van de verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering:

De standaard aansprakelijkheid die is opgenomen in de opstal-/inboedelverzekering omvat de aansprakelijkheid van de grondei-

genaar, particuliere wettelijke aansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid van hondeneigenaren (geen vechthonden).

Gratis Hotline: +34 900 525 890 · info@iberiaverzekeringsmakelaar.com · www.iberiaverzekeringsmakelaar.com

Ik wil graag meer informatie over:

Ziektekostenverzekering voor ingezetenen en niet-ingezetenen

Overlijdensrisicoverzekering ter dekking van uw hypotheek ver onder de gebruikelijke banktarieven 

Geoptimaliseerde successierechten

Autoverzekering

Bedrijfsverzekering

Hypotheken / financiering 

Pensioenverzekering

Direct ingaande lijfrente tegen eenmalige premie 

Fonds investeringen Overig


