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Je trouwdag perfect geregeld
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Huwelijksdagverzekering
Aanvraag

De Huwelijksdagverzekering is bestemd voor iedereen die gaat trouwen of zich officieel laat registreren als partners. Ook is de verzekering
geschikt voor gehuwden die een huwelijksjubileum vieren.
De Huwelijksdagverzekering biedt een vergoeding voor de financiële schade als het huwelijk of huwelijksfeest moet worden afgelast of uitgesteld.
Ook als het huwelijk wel doorgaat bent u op de dag zelf verzekerd, bijvoorbeeld voor schade aan huwelijkscadeaus.
U kunt de verzekering alleen afsluiten als de verzekeringnemer in Nederland woont en het huwelijk en feest in Nederland plaatsvinden. Wacht niet
te lang met het aanvragen van de verzekering. De aanvraag dient uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk in ons bezit te zijn.

1. Verzekeringnemer
Naam en voorletters

‹ Man

‹ Vrouw

‹ Man

‹ Vrouw

Straat en huisnummer
Postcode

© Plaats

Telefoon

© E-mail

Geboortedatum (d-m-j)

© Nationaliteit

2. (Huwelijks)partner
Naam en voorletters
Geboortedatum (d-m-j)

© Nationaliteit

3. Gegevens viering
Viering van

‹ Huwelijk

‹ Geregistreerd partnerschap

‹ Jubileum, nl.

jaar huwelijk of geregisteerd partnerschap

Voltrekking huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente (bij een jubileum kunt u deze vraag overslaan)
Datum (d-m-j)

© Gemeente

Getuigen
Naam en voorletter(s)
Naam en voorletter(s)
Naam en voorletter(s)
Naam en voorletter(s)
Feest Wordt het feest op meerdere dagen gevierd? Vult u dan de specificatie verderop in, onder ‘Feest over meerdere dagen’.
Datum (d-m-j)
Naam locatie
Plaats (Moet in Nederland zijn)
Ceremoniemeester(s)
Naam en voorletter(s)
Naam en voorletter(s)
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4. Verzekeringspakket
Hoe bepaalt u het verzekerd bedrag?
Bij het bedrag dat u verzekert, gaat het om het totaal aan kosten van de bruidskleding, het bruiloftsfeest, de muziek, fotograaf en bloemen. Alle
kosten bij elkaar opgeteld vormen het verzekerde bedrag. Het is belangrijk dat u geen kosten vergeet. Zo voorkomt u onderverzekering, waardoor
u bij schade een lager bedrag vergoed krijgt.

© Verzekerd bedrag

© Premie*

‹1

© € 2.500,-

© € 35,-

‹2

€ 5.000,-

© € 70,-

‹3

© € 7.500,-

© € 105,-

‹4

© € 10.000,-

© € 140,-

‹5

© € 12.500,-

© € 175,-

‹6

© € 15.000,-

© € 210,-

‹7

© € 17.500,-

© € 245,-

‹8

© € 20.000,-

© € 280,-

‹ Anders

© €

© €

Pakket

* Premies zijn exclusief poliskosten (€ 3,75) en assurantiebelasting; de minimumpremie is € 35,-.

Feest over meerdere dagen
Viert u het feest op meerdere dagen? Splits dan hieronder het verzekerde bedrag uit over de verschillende dagen. Het totaalbedrag moet
overeenkomen met het totaalbedrag van het verzekeringspakket.
Datum (d-m-j)

© Activiteit

© Plaats/Naam Locatie

© Bedrag

©

©

© €

©

©

© €

©

©

© €

©

©

© €

5. Premiebetaling
Betaling
Aan

‹ Goudse Schadeverzekeringen N.V.
X

Via

X
‹ Automatische incasso*

Bouwmeesterplein 1, 2801 BX GOUDA (NL)
Incassant-ID: NL73ZZZ290124040000

Rekeningnummer (IBAN)
T.n.v.
* Machtiging voor automatische incasso
– Als u heeft gekozen voor premiebetaling aan uw verzekeringsadviseur dan verzorgt die de financiële afhandeling.
– Heeft u gekozen voor premiebetaling aan Goudse Schadeverzekeringen N.V. dan geeft u die toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank.
En u geeft uw bank toestemming om doorlopend het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven.
U ontvangt minimaal vijf dagen van tevoren een bericht dat er wordt geïncasseerd. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u het bedrag laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening premiebetaler
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6. Slotvragen
Bent u de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Of is iemand anders die belang* heeft bij de verzekering
de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of een andere belanghebbende*
werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen).
‹ Nee

‹ Ja

Heeft een verzekeraar u of iemand anders die belang* heeft bij de verzekering, ooit een verzekering geweigerd of opgezegd?
Of heeft een verzekeraar bij een verzekering van u of een andere belanghebbende* een bijzondere voorwaarde
of uitsluiting opgenomen of een verhoogde premie gevraagd?
‹ Nee

‹ Ja

Heeft u of iemand anders die belang* heeft bij de verzekering eerder schade geleden of veroorzaakt bij gebeurtenissen
die vallen onder de verzekering die u nu aanvraagt?

‹ Ja

‹ Nee

* Iemand anders die belang heeft bij de verzekering: bijvoorbeeld uw (aanstaande) echtgenoot of partner en uw huisgenoten.

Als u één van deze vragen met ja heeft beantwoord, wilt u dan de bijzonderheden hieronder vermelden? U kunt deze bijzonderheden ook
vertrouwelijk aan de directie zenden.

7. Verklaring en ondertekening
U verklaart met de aanvraag van deze verzekering:
– dat de vragen naar beste weten, juist en naar waarheid zijn beantwoord;
– dat u kennis heeft genomen van de toelichting op dit formulier; en
– dat u de aangevraagde verzekering wilt afsluiten.
Het is belangrijk dat u ons alle informatie geeft die van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon
van de aanvrager en/of de verzekerde. Zijn er andere mee te verzekeren personen van 16 jaar en ouder? Dan meldt u ons ook de feiten en
omstandigheden die aan deze persoon of personen bekend zijn of behoren te zijn.
Wilt u daarom alle vragen zo volledig mogelijk beantwoorden? Dit geldt ook voor vragen waarvan u denkt dat De Goudse het antwoord erop al kent.
Hebben wij om feiten en omstandigheden gevraagd die u op het moment van de aanvraag niet bekend waren, maar die vóór onze definitieve
beslissing over uw aanvraag wel bekend werden? Dan is het belangrijk dat u ons deze informatie alsnog geeft.
Als na het afsluiten van de verzekering blijkt dat u één of meer vragen onjuist of onvolledig heeft beantwoord, kan dit gevolgen hebben. Uw recht
op een uitkering – en eventueel ook dat recht van andere verzekerden – kan worden beperkt of zelfs vervallen. Is er gehandeld met de bedoeling
om ons te misleiden? Of hadden wij deze verzekering niet afgesloten als wij de werkelijke stand van zaken hadden gekend? Dan hebben wij ook
het recht om de verzekering op te zeggen.
Met deze aanvraag verklaart u dat u onze polisvoorwaarden accepteert. Deze vindt u op onze website en ze worden op uw verzoek vóór het
afsluiten van de verzekering toegezonden. U ontvangt ze in elk geval bij het afgeven van de polis.
U verplicht zich de verzekering te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te betalen. Het kan zijn dat wij u de
verzekering alleen kunnen aanbieden met een afwijkende premie en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen. Als dit het geval is
informeren wij u hier van tevoren over.
Persoonlijke gegevens
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of een andere financiële dienst vraagt De Goudse om persoonsgegevens. Deze worden gebruikt
om:
– deze overeenkomst af te sluiten en uit te voeren;
– te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– fraude te kunnen voorkomen en bestrijden;
– statistische analyses te maken;
– marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren.
Gedragscode
De Goudse gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.
Een exemplaar van de consumentenbrochure van de Gedragscode staat op www.goudse.nl. Op de website van het Verbond van Verzekeraars
(www.verzekeraars.nl) is de complete tekst te vinden. Deze is ook aan te vragen bij: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450 2509 AL Den Haag,
telefoon: (070) 333 85 00.
Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). De Stichting CIS bewaart verzekeringsgegevens voor
verzekeringsmaatschappijen. Wij, en ook andere verzekeraars, kunnen gegevens in het CIS inzien voor het beoordelen en accepteren van klanten
die een verzekering aanvragen. Doel is om de schadelast te beheersen en fraude tegen te gaan. Wij houden ons aan het privacyreglement van de
Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.
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Gevolgen Fraude
Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat er in het geheel geen uitkering of aanspraak wordt toegekend, of geen verzekeringsdekking
wordt verleend. Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (proberen te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak of
verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat.
Ook kan fraude tot gevolg hebben dat:
– er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie;
– de verzekering (of verzekeringen) wordt beëindigd;
– er registratie plaatsvindt in het signaleringssysteem van verzekeraars;
– terugvordering plaatsvindt van de eventueel al gedane uitkering(en) en de geldswaarde van onterecht toegekende aanspraken, of de
verzekeringsdekking alsnog wordt ontzegd;
– terugvordering plaatsvindt van kosten die eventueel al gemaakt zijn voor het vaststellen van een aanspraak of het recht op een uitkering.
Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Wij streven naar tevreden klanten. Heeft u toch een klacht? Neem dan contact op met ons. Meestal komen we er samen uit. Als dat niet zo is,
kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Bent u het niet eens met de uitspraak van
de commissie en gaat het om een verzekering die u als particulier heeft afgesloten? Dan kunt u zich richten tot de Stichting Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer (0900) 355 22 48, www.kifid.nl. U kunt het geschil ook altijd
voorleggen aan de rechter. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Goudse Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven in het register bij Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Goudse is aanbieder van
verzekeringen. De Goudse is gevestigd in Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (Postbus 9, 2800 MA Gouda). Goudse Schadeverzekeringen NV is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 29012404. Medewerkers van De Goudse adviseren u niet zelf over onze verzekeringen
en financiële producten. De Goudse werkt samen met assurantiekantoren en andere professionele adviseurs.
Datum (d-m-j)

© Plaats

Handtekening verzekeringnemer*
* Bij minderjarigheid van verzekeringnemer(s), verzekerde(n) en/of premiebetaler moet een ouder of voogd het aanvraagformulier ondertekenen.

8. Ondertekening intermediair
Identiteit vastgesteld
De adviseur verklaart de identiteit van de verzekeringnemer en de (overige) bij deze aanvraag betrokken personen te hebben vastgesteld aan de
hand van in Nederland geldige identiteitsbewijzen.
Naam intermediair
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© Intermediairnummer
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