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Overlijdensrisicoverzekering
Niet-rokersverklaring
De verzekerde is de persoon die we verzekeren. Als de verzekerde niet rookt, krijgt u lagere premies voor niet-rokers. 
Met dit formulier kunt u deze lagere premies aanvragen.

U krijgt een lagere premie als de verzekerde in de afgelopen 2 jaar niet rookte 
Met roken bedoelen we:  
• het roken van middelen met tabak (sigaretten, sigaren, pijp) of wiet.  
• het gebruik van middelen met nicotine. Zoals kauwgom, pleisters, tabletten, en inhalers. 
• het gebruik van elektronische sigaretten.  
Zelfs als u maar 1 keer rookte in de afgelopen 2 jaar bent u voor ons een roker.  

 
1. Polisgegevens verzekeringnemer

Naam:    Man      Vrouw
 
Polisnummer: 

2. Gegevens verzekerde
Naam:    Man      Vrouw

Geboortedatum: 

Verklaring
De verzekerde verklaart dat hij/zij tenminste 2 jaar niet heeft gerookt. 
  

Het is belangrijk dat u deze verklaring eerlijk invult
Het is volgens de wet verplicht dat u deze verklaring eerlijk invult. En dat u geen informatie achterhoudt.
Dit noemen we ‘mededelingsplicht’. Geeft u meteen aan ons door als de verzekerde weer gaat roken? Als u niet alle
informatie geeft, kan dit gevolgen hebben. Rookt de verzekerde en betaalt u premie voor een niet-roker?  
Dan keren we bij overlijden 50% van het verzekerd bedrag uit.

3. Ondertekening verzekerde

Datum en plaats:   

 
Handtekening: 

Formulier terugsturen
U stuurt dit ingevulde en getekende formulier terug
• via de upload-mogelijkheid op woonfonds.net/uploaden
• per post naar:
Woonfonds
Postbus 21395
3001 AJ Rotterdam
Om persoonsgegevens te beschermen, mag u dit formulier niet naar ons mailen.

Midoffice

 013 461 20 20

 woonfonds.net

Post

 postbus 21395
3001 AJ Rotterdam

    @woonfonds

 linkedin.com/company/Woonfonds
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http://linkedin.com/company/Woonfonds
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Woonfonds en uw persoonsgegevens

Uw gegevens in vertrouwde handen.
Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon-
nummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van 
uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op woonfonds.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking
van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur een brief naar:
Achmea B.V.
Privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist

http://woonfonds.nl/privacy
mailto:privacymanager%40achmea.nl?subject=
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