
 

DSM ASSURANTIËN             

  

PARTICULIERE VERZEKERINGEN 

Het Overloon 1, 6411 TE HEERLEN – Postbus 6500, 6401 JH HEERLEN, 

Nederland 

Tel. 045-5782981 – E-mail: dsm.verzekeringen@dsm.com 

 

OFFERTE AANVRAAG 

 

AANVRAGER 

Naam ………………………………………………………………… ……… Voorletters ………………………………… m/v 

Adres ………………………………………………………………………… Postcode ……………………………………….. 

Woonplaats ………………………………………………………………….    Telefoonnr. ...…………………………………… 

Geboortedatum ………………………………. E-mailadres …………………………………………………………………….. 
 

 
Motorrijtuigenverzekering (verhaalsrechtsbijstand is standaard meeverzekerd) 
 
Wat is het kenteken van uw voertuig?   ………………………………............................................ 
 
Is het kenteken niet bekend dan graag opgave van: 
Merk en type      ……………………………………………………………… 
Bouwjaar      ……………………………………………………………… 
Gewicht       ……………………………………………………………… 
Cataloguswaarde bij WA + cascoverzekering     …………………………………........................................ 
Dagwaarde bij WA beperkte cascoverzekering    ……………………………………………………………... 
 
Wie is de regelmatige bestuurder?    ……………………………………………………………… 
Wat is de geboortedatum van de regelmatige bestuurder? ……………………………………………………………… 
Naam en voorletters van de regelmatige bestuurder?  ……………………………………………………………… 
 
Hoeveel schadevrije jaren heeft u opgebouwd?  ……………………………………………………………… 
 

Welke dekking wilt u?     WA  

       WA + Extra (3 t/m 10 jaar oud) 

       WA + Casco 
 
Wilt u een ongevallen-inzittenden-verzekering?  JA / NEE 

     overlijden €  7.500/ blijvende invaliditeit €15.000 

overlijden € 12.500/ blijvende invaliditeit € 25.000 

 
 
Of wilt u een schade-inzittendenverzekering?   JA / NEE 
 

 
Aansprakelijkheidsverzekering 
 

Wat is de gezinssituatie?    alleenstaand 

      gezin  
 

Welk verzekerd bedrag wilt u?   € 1.135.000, - 

      € 2.270.000, - 
 

 



 

 
Opstalverzekering 
 
Adres        …………………………………………………………………………………  
Verzekerd bedrag  (herbouwwaarde) € ………………………………………………………………………………… 
 
Wilt u een vrijwillig eigen risico van € 45,-? U krijgt dan een premiekorting van € 0,16 o/oo   JA / NEE 
Wilt u glasschade van uw woning meeverzekeren?       JA / NEE 
Zo ja, is uw woning voorzien van speciaal glas (bijvoorbeeld glas in lood)?    JA / NEE 
 
Bouwaard dak    bitumen / pannen / riet / anders ……………………………………………… 
Bouwaard vloeren   beton / hout / anders ………………………………………………………….. 
Bouwaard muren    steen / hout / anders ………………………………………………………….. 
Bestemming    woonhuis / appartement / studentenkamer / anders………………………. 
Gebruik woning    eigen gebruik / verhuur / leegstaand / anders ……………………..………. 
 

 
Inboedelverzekering 
 
Adres        ………………………………………………………………………………… 
Verzekerd bedrag    € …………………………………………………………………………………. 
 
Wilt u een vrijwillig eigen risico van € 45,-? U krijgt dan een premiekorting van € 0,25 o/oo   JA / NEE 
Wilt u glasschade van uw huurwoning meeverzekeren?      JA / NEE 
Zo ja, is uw woning voorzien van speciaal glas (bijvoorbeeld glas in lood)?    JA / NEE 
 

 
Rechtsbijstandverzekering 
 

Welke verzekeringsvorm wilt u?    standaard (dekking voor verkeer, consument, wonen, werk/inkomen) 

 standaard aangevuld met fiscaal & vermogen en mediation bij 
     echtscheiding 
 

Wat is uw gezinssituatie?    gezin 

      alleenstaand 

 

 
Doorlopende reisverzekering (standaard werelddekking en incl. wintersport) 
 

Wat is uw gezinssituatie?     alleenstaand 

       gezin zonder kinderen 

       gezin met kinderen 

 
Wilt u een ongevallendekking erbij afsluiten?  JA / NEE 
 

Doorlopende annuleringsverzekering (alleen mogelijk in combinatie met de doorlopende 
reisverzekering) 
 
U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag per jaar of een verzekerd bedrag per persoon per reis. 
 
 

 Verzekerd bedrag  € 1.200, - per jaar 

    € 2.400, - per jaar 

    € 3.600, - per jaar 

 

 Verzekerd bedrag van € 1.200, - per persoon per reis (aantal personen: ………….) 

  

 
 
 



 

 
CARAVANVERZEKERING 

 toercaravan/vouwwagen/anders ................................................................................................ 

 stacaravan 

 
Verzekerd bedrag caravan:  € …………………………  
Verzekerd bedrag voortent:  € …………………………  
Verzekerd bedrag inventaris:   € ………………………… 
  

 
 


