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INFOFICHE BRANDVERZEKERING AXA 
 

Naam klant :   
Datum :  
Klantverantwoordelijke : 
Dossierbeheerder : 
HSH–hypothecair krediet nr:  
 

	

Verzekeringsnemer – adres :  

Hoedanigheid ☐  Eigenaar       ☐  Huurder      ☐  Verhuurder 

Naam en geboortedatum verzekeringsnemer(s)  

Huidige verzekering Maatschappij : 
Vervaldag :  

Schadestatistiek: schades gedurende de laatste vijf jaren:   
 

☐  Ja     ☐  Nee 
Zo ja, Datum en oorzaak schade(s):  
 
 

Woning – adres (indien verschillend) :  

Type gebouw 
☐  huis 2 /3 gevels     
☐  huis 4 gevels / villa   
☐  Appartement: ondergronds – gelijkvloers – 1ste verdieping – hoogste verdieping – andere verdieping   

Leeftijd woning Bouwjaar: ………..      OF             ☐ in opbouw    ☐  < 10 jaar  ☐ 11 - 20 jaar  ☐ 21 - 50 jaar   ☐  > 50 jaar    

Bouwtype  ☐  klassiek   ☐  hout of staalskelet   ☐ massief hout   ☐  andere: ……………………..………………… 

Aanbouwen en/of 
bijgebouwen 

☐  Ja      ☐  Neen  
Aantal………….  Bestemming: …………………………………………… 

Garage: ☐  Ja  - …….     m²          ☐  Neen  
adres,indien op ander adres als woning : ……………………………………………………………………. 

Kelder  ☐  Ja      ☐  Neen 

Slaapkamer(s) Aantal…………. 

Veranda Aantal…………. 

Bibliotheek/bureau Aantal…………. 

Andere plaatsen > 4m² Omschrijving:  

Tuin ☐  Ja  - …….     m²          ☐  Neen  

Zwembad (met filtersysteem) ☐  Ja      ☐  Neen 

Terras ☐  Ja  - …….     m²          ☐  Neen  

Aantal douche- of badkamers (ongeacht de oppervlakte) 
Inbegrepen plaatsen met sauna, hammam, binnen-bubbelbad Aantal…………. 

Is er in de woning één van volgende criteria aanwezig: plafond hoger dan 3 meter,  
vloerverwarming, vloer in natuursteen of massieve parket, dak in natuurlei stro of riet ?  ☐  Ja      ☐  Neen 

Is er een plaats in de woning die gebruikt wordt voor een vrij beroep en groter is dan 70m²,  
maar kleiner dan 140m² ☐  Ja      ☐  Neen 

Verwarming op basis van mazout ☐  Ja      ☐  Neen 

Zonnepanelen  ☐  Ja      ☐  Neen 

Bestaat de dakbedekking van het huis uit natuurleien, riet of stro? ☐  Ja      ☐  Neen 

Totale oppervlakte (buitenafmetingen van alle plaatsen, inclusief zolder, kelder, garage, terras,) …………………..m² (enkel indien <180m²) 

Diefstal van de inhoud 

Preventiemaatregelen 

☐  INCERT GOEDGEKEURD EN ONDERHOUDEN Niet verbonden alarm       
☐  INCERT GOEDGEKEURD EN ONDERHOUDEN Verbonden alarm     
☐  Mechanische beveiliging (veiligheidssloten, kelderluiken met veiligheidsstang met hangslot,   
     veiligheidsgrendel voor schuiframen)           
☐  INCERT GOEDGEKEURD EN ONDERHOUDEN Verbonden alarm + mechanische beveiliging     

Indien appartement  gepantserde deur    ☐  Ja      ☐  Neen 
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