VRAGENLIJST: Onderstaande vragenlijst beantwoorden vanuit het perspectief of het
al gebeurd is, of binnen 12 maanden gaat gebeuren.
HUIS
• Ik ga komend jaar verhuizen
•

Ik ga een nieuw huis kopen

•

Ik ga mijn huis verbouwen, verhuren, ruilen, monument geworden, staat leeg.

BEZIT
• Ik ga een (nieuwe) auto kopen
•

Ik ga meer of minder kilometers per jaar rijden

•

Ik ga de auto zakelijk gebruiken

•

Iemand anders rijdt regelmatig met mijn auto

•

De dagwaarde van de auto is zo laag dat WA Volledig Casco niet meer zinvol is.

•

Ik ga een andere grote aankoop doen

•

Er zijn accessoires bijgekomen op de auto

•

De waarde van mijn inboedel is gewijzigd

•

Voldoet o.a. uw woonhuis en auto nog aan de beveiligingseisen?

•

We reizen buiten Europa en/of gaan skiën terwijl dit niet op de reisverzekering staat.

N.B. Lees voor auto ook motor, caravan, boot, brommer e.d.
WERK
• Ik ga voor mijzelf beginnen
•

Ik ga met pensioen

GEZIN
• Ik ga samenwonen of trouwen
•

Er komt gezinsuitbreiding

•

Mijn zoon of dochter gaat studeren

•

Mijn zoon of dochter wordt meerderjarig

•

Mijn zoon of dochter gaat zelfstandig wonen

•

Mijn zoon of dochter gaat trouwen of samenwonen

•

Mijn zoon of dochter gaat werken

ANDERS
Er is wat anders gewijzigd, namelijk: ____________________________________________
Er is niets gewijzigd, maar ik wil wel mijn verzekeringen aanpassen, namelijk:____________

LET OP: Is er niets gewijzigd: stuur dan een email naar theo@schaay.eu met de tekst:
“Er is niet gewijzigd. Mijn verzekeringen lopen naar wens.”

Er is wel wat gewijzigd: Stuur dan een email naar theo@schaay.eu waarin u de wijzigingen
benoemd. U hoeft deze brief niet uit te printen.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit overzicht? Of wenst u een actueel
polisoverzicht te ontvangen? Neem dan contact met ons op.

