Aanvraagformulier
Hobbykasverzekering
(Voor bijbehorende toelichting zie pagina 3)

Cliëntnummer:

Burgemeester Royerplein 8, 8061 GE Hasselt
Postbus 9, 8060 AA Hasselt
Telefoon (038) 477 85 85
E-mail info@agriver.com

______________________________________

Aanvrager/verzekeringsnemer
Naam
__________________________________________________________________________
Adres
__________________________________________________________________________
Postcode
__________________________________________________________________________
Woonplaats
__________________________________________________________________________
Geboortedatum
__________________________________________________________________________
E-mailadres
__________________________________________________________________________
Telefoonnummer
__________________________________________________________________________
Mobielnummer
__________________________________________________________________________
IBAN-nummer
__________________________________________________________________________
Hoe wenst u de incasso?
 Automatische incasso  Overschrijving
Ingangsdatum verzekering
__________________________________________________________________________
(Contractduur is 1 jaar, na afloop waarvan de verzekering stilzwijgend voor telkens dezelfde periode wordt verlengd.)

Gegevens hobbykas
Merk
Type

________________________
________________________

Prefab  nee  ja
Bouwjaar __________

Accessoires
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ _____

Waarde €________________

Waarde €________________
Waarde €________________
Waarde €________________

Totale waarde (hobbykas + accessoires)
Leverancier?

€________________

__________________________________ Adres/Woonplaats ____________________________________

Heeft u de laatste 5 jaar schade geleden verband houdende
met de aangevraagde verzekering?
 ja
schadebedrag €_________
 nee
Zo ja, wanneer was dat en hoe groot was de schade?
€ _________________
d.d. ___________________________
Wenst u naast de standaarddekking de Plusdekking* met de hogere verzekerde waarde van het glas?
 ja
 nee
*(voor toelichting voor de Plusdekking: zie onderaan pagina 3 van het aanvraagformulier)
Waar staat de kas? (postcode, straat, huisnummer, plaats)
_____________________________________________
_____________________________________________
Waarvoor wordt de kas gebruikt? (zie definities op pagina 3)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Strafrechtelijk verleden
Hebt u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of van verzekerde die binnen de afgelopen 8
jaar zijn voorgevallen, of andere feiten (ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als de persoon van de aanvrager en/of
verzekerde), die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?
Zo ja, dan gaarne bijzonderheden vermelden. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
 nee
 ja, toelichting
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Privacy
De bij de aanvraag van een verzekering of financiële overeenkomst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere
gegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomst
en of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Op deze verwerking van persoonsgegevens
is de Algemene wet gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Als u deze overeenkomst aangaat of wijzigt, dan geeft u toestemming voor het verwerken van uw (persoons)gegevens voor
de doelen zoals vermeld in onze Privacyverklaring. Hierin vindt u meer informatie over uw rechten met betrekking tot de
persoonsgegevens die AgriVer geregistreerd heeft. U vindt deze Privacyverklaring op onze website www.agriver.com.
AgriVer houdt zich aan de gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing.
Hierin staan de rechten en plichten van partijen genoemd. De volledige tekst vindt u op de website van het Verbond van
Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
Voor een verantwoord acceptatie- en fraudebeleid kan de maatschappij gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal
Informatie Systeem (CIS). Het doel van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is: risico’s beheersen en fraude
tegengaan. Het privacyreglement dat hierop van toepassing is, is te vinden op www.stichtingcis.nl.

Algemene slotvraag en ondertekening (zie ook de 'toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht')
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze
verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande
vragen is verstrekt?
 nee
 ja, toelichting
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats

__________________________

Datum __________________________

Handtekening aanvrager

____________________________

Handtekening tussenpersoon ___________________________
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Hobbykasverzekering
Definities:
Hobbykas:

Een uit geprefabriceerde delen opgebouwde opstal, waarvan de gevels en het dek/dakoverwegend
uit glas bestaan, dat wordt gebruikt tot het niet bedrijfsmatig telen van gewassen, inclusief de
eventueel volgens het aanvraagformulier meeverzekerde apparatuur en inventaris.

Glaswaarde:

Het bedrag dat per m² verloren gegaan glas nodig is om de glasschade te repareren, inclusief de
Opruimingskosten, de plaatsingskosten en de kosten van hulpmaterialen, met een maximum van
€ 45,50 per m².

Apparatuur/inventaris: De op het aanvraagformulier gespecificeerde apparatuur en/of inventaris, welke in de hobbykas
aanwezig is.
Constructie:

De opstal van de hobbykas inclusief fundering, exclusief glas, apparatuur en inventaris.

Herbouwwaarde:

Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van de constructie van de hobbykas, inclusief de
plaatsingskosten.

Belangrijkste voorwaarden
-

AgriVer B.A. dekt de schade aan uw kas veroorzaakt door hagel, storm, sneeuwdruk, orkaan, windhoos, brand,
blikseminslag, explosie, aanrijding etc.;
De verzekerde waarde is het bedrag dat u betaalt voor de kant en klaar prijs (incl. plaatsingskosten) van uw hobbykas.;
De verzekering geschiedt gedurende de eerste twee jaar na plaatsing van een nieuwe hobbykas op basis van
nieuwwaarde, daarna op basis van dagwaarde;
Per gebeurtenis wordt incl. alle bijkomende kosten zoals opruimingskosten, kosten van herstel en hulpmiddelen,
maximaal € 45,50 per m2 beschadigd glas vergoed;
Accessoires dienen, indien u deze wilt meeverzekeren, apart te worden opgegeven. Onder accessoires vallen b.v.
schermmaterialen, ventilatoren, kachels, tabletten etc;
De gewassen in de kas zijn niet verzekerd. Wenst u hiervoor een verzekering, neem dan contact op;
Acceptatie is alleen mogelijk op basis van volledig ingevulde en ondertekend aanvraagformulier. Met het
aanvraagformulier dient tevens altijd een situatieschets en een recente foto te worden meegestuurd. Dit laatste mag
ook digitaal worden ingestuurd naar info@agriver.com ;
Indien het risico niet standaard is kunnen aanvullende voorwaarden of premies worden gesteld of kan de verzekering
zelfs worden geweigerd.

Premiestelling voor standaard hobbykassen bestaande uit één kap
Totale waarde
hobbykas tot
€ 2.500,00
€ 3.750,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00

Jaarpremie excl. Poliskosten
en assurantiebelasting
€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 145,00
€ 175,00

Jaarpremie
plusdekking
€ 90,00
€ 105,00
€ 120,00
€ 165,00
€ 217,50
€ 262,50

Eigen risico
per gebeurtenis.
€ 50,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 137,00
€ 175,00
€ 212,00

Premiestelling Plusdekking
Bij de Hobbykas Plusdekking is het glas verzekerd voor maximaal € 100,00 per m², in tegenstelling tot de €45,50 die in de
voorwaarden genoemd staat. De premietoeslag voor deze plusdekking ten opzichte van de bovengenoemde premies
bedraagt 50%.
De jaarpremie is gebaseerd op z.g. kant en klare of geprefabriceerde hobbykassen.
De contractduur van de verzekering is 1 jaar, met stilzwijgende verlenging voor een gelijke termijn.
Acceptatie is altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij.
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