Inventarisatieformulier
Leegstaande woonhuizen
dV ILW 0214

Dit formulier geldt als aanvulling op het aanvraagformulier

1 / Persoonsgegevens
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode / woonplaats

2 / Gegevens woonhuis
Hoe lang staat het al leeg?
Waarom staat het leeg?

Staat het te koop?

Kan er een taxatierapport overlegd worden?

*

Nee

*

Zo ja, hoe lang al?

*

Nee

*

Ja

*

Nee

*

Ja

*
*

Nee
Nee

*
*

Ja
Ja

*

Nee

*

Ja

*

Nee

*

Ja

Van wanneer is dit rapport?
Zijn er brandpreventiemaatregelen genomen?
Hoe? En is hier een geldig onderhoudscontract van?

Bestaat er een kans dat het op korte termijn
verhuurd wordt?
Is er toezicht op?
Hoe vaak en door wie?

Wat is de verkoopwaarde?
Heeft u gebruik gemaakt van de waarde op uw laatste WOZ-beschikking?
Nee, hoe is de verkoopwaarde dan vastgesteld?

Zijn er nog zaken aanwezig?
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Zo ja, van wie en wat voor zaken zijn dit?

2

*
*

Nee
Nee

*
*

Ja
Ja

Heeft u meerdere leegstaande woonhuizen/panden bij ons verzekerd of
hiervoor een aanvraag ingediend?

*

Nee

*

Ja

Wordt het beheerd?

*

Nee

*

Ja, en de beheerder is

Blijven de nutsvoorzieningen doorlopen?
Rust er een hypotheek op?
Waar was het voorheen verzekerd?

Tot wanneer was het verzekerd (dag-maand-jaar)?

-

-

Wat is de reden dat het nu niet (meer) verzekerd is?

Welke bedrijven zijn er gevestigd in de gebouwen in de nabijheid?

(graag kopie contract meesturen)
Foto’s van het te verzekeren woonhuis
Voor een snelle(re) afwikkeling van de offerte-aanvraag vragen wij u om alvast recente foto’s mee/in te sturen.
Wat stuurt u aan foto’s mee/in?

Als de staat van het woonhuis/pand ‘goed’ is:
Foto’s van de voor- en achterzijde van de woning (en bij een hoekwoning of vrijstaand woonhuis ook van de overige zijden) zodat wij een goede indruk krijgen
van het te verzekeren risico.
Als de staat ‘redelijk’ of ‘slecht’ is:
Zoals bij ‘goed’ staat omschreven, plus foto’s van de binnenzijde en van het achterstallige onderhoud en/of al aanwezige schade.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam

Plaats en datum
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Handtekening
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de Vereende
Handelskade 49
Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk
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