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Jaarlijks wordt het bestand met verzekerde strandhuisjes geactualiseerd. Zodoende 
bent u verzekerd op basis van de juiste informatie en zullen in geval van schade 
geen onnodige discussies ontstaan. Wij vragen u voor zover van toepassing, het 
volgende in te vullen:  
 
Strandvereniging: De Schelp 
 
Strandhuisnummer: …………………  
 
1. Wijziging eigenaar: 
 
Oude eigenaar (Verzekerde) 
 
• Naam: ………………………………………………………………………………………………  

 
• Datum overdracht: ……………………………………………………………………………… 

 
Nieuwe eigenaar (Verzekerde) 
 

• Naam:  ………………………………………………………………………………….. 
• Adres:  ………………………………………………………………………………….. 
• Postcode: ………………………………………………………………………………….. 
• Plaats:  ………………………………………………………………………………….. 
• Telefoon: …………………………………………………………..............…………… 
• E-mailadres: …………………………………………………………………………………. 
 

2. Verplaatsen strandhuisje: 
 
□    Voorste naar achterste rij. 
□   Achterste naar voorste rij. 
□   Anders, namelijk: …………………………………………………………………………… 
 

Consequenties:  
□ Onderbouw staal. 
□ Onderbouw ander materiaal: nl ………………………………………………………... 
□ Opbouwpoten (z.g. olifantspoten): aantal: …… 
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3. Verbouwingen: 
 
□ Geen. 
□ Uitbreiding, ga verder naar punt 4. 
□ Vervanging, ga verder naar punt 5. 
 
4. Uitbreiding: 
 
Investeringsbedrag: EUR ………………………… 
 
□ Vloeroppervlak (alleen uitbreiding): ……………….m2 
□ Omschrijving: ...……………………………………………………………………………. 
 
Gebruikte materialen: 
□ Opbouw hout 
□ Opbouw hout/kunststof 
□ Opbouw kunststof 
□ Opbouw overig, nl………………. 
□ Onderbouw staal 
□ Onderbouw ander materiaal: nl…………………. 
□ Opbouwpoten (z.g. olifantspoten): aantal:…. 
□ Gevels enkelwandig 
□ Gevels dubbelwandig 
□ Kozijnen enkel glas 
□ Kozijnen dubbelglas 
□ Dak bitumineuze dakbedekking 
□ Dak overig, nl……………………. 
□ Vlonder voor: materiaal: ………………………. 
□ Vlonder achter: materiaal:…………………….. 
□ Vaste vloerbedekking: linoleum / laminaat e.d.  
 
Extra’s: 
□ Koelkast gas  
□ Koelkast elektrisch 
□ Geiser met waakvlam 
□ Geiser zonder waakvlam 
□ Brandmelder/rookmelder 
□ Buitenkraan  
□ Brandblusser 
□ Inbraakalarm 
□ Zonnepaneel ……stuks, vermogen:…………………. KW 
□ Accu……stuks, vermogen:…………………. KW      
            Soort accu:  vloeistof / geheel onderhoudsvrij (AGM accu)* 
            * doorhalen n.v.t. 
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5. Vervanging:  
 
Investeringsbedrag: EUR ………………………… 
Omschrijving: ………………………………………………………………………………………… 
 
Nieuwe inrichting: 
□ Keuken 
□ Douche 
□ Toilet 
□ Vaste vloerbedekking: linoleum / laminaat e.d.  
□ Koelkast gas  
□ Koelkast elektrisch 
□ Geiser met waakvlam 
□ Geiser zonder waakvlam 
□ Brandblusser 
□ Overig, nl ………………………………………………………………………………………………… 
□ Zonnepaneel……stuks, vermogen:…………………. KW 
□ Accu……stuks, vermogen:…………………. KW      
            Soort accu:  vloeistof / geheel onderhoudsvrij (AGM accu)* 
            * doorhalen n.v.t. 
 
Nieuwe materialen: 
□ Opbouw hout 
□ Opbouw hout/kunststof 
□ Opbouw kunststof 
□ Opbouw overig, nl………………. 
□ Onderbouw staal 
□ Onderbouw ander materiaal: nl…………………. 
□ Opbouwpoten (z.g. olifantspoten): aantal:…. 
□ Gevels enkelwandig 
□ Gevels dubbelwandig 
□ Kozijnen enkel glas 
□ Kozijnen dubbelglas 
□ Dak bitumineuze dakbedekking 
□ Dak overig, nl……………………. 
□ Vlonder voor: materiaal: ………………………. 
□ Vlonder achter: materiaal:…………………….. 
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Heeft u als eigenaar/verzekerde nog feiten of bijzonderheden te melden die voor de 
verwerking van het mutatieformulier van belang kunnen zijn? 
 
 

□ Nee 
   
□ Ja, s.v.p. bijzonderheden vermelden: …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Strandhuisnummer: ………………… 
 
Naam eigenaar (verzekerde): ………………………………………………………………………  
 
Ondergetekende verklaart dat het mutatieformulier naar waarheid en te goeder 
trouw naar beste weten is ingevuld.  
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Datum: …..…..……………………….. 
                                                                 
Plaats: …………………………………. 
 
Handtekening: ………………………. 
 
                                                                           
 
 
 
        
 


