
 
 
 
 

 
Naam gezinshuis: ______________________________       Datum:_________________ 

 
 

Mutatieformulier t.b.v. uw gezinshuis 
 

1. Zijn er wijzigingen opgetreden waardoor uw verzekeringen aangepast moeten worden,  

bijvoorbeeld in de woning-, inboedel-, auto-, doorlopende reis- of caravanverzekering?  □ Ja / □ Nee 

Voor het actuele overzicht kunt u inloggen via mijnpolissen.shelteradvies.info of de app  
“mijn Polissen” van Assuradeuren Gilde raadplegen.       
Zo ja, welke wijzigingen  _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Bent u van mening dat de gekozen dekking(en) nog aansluit bij uw wensen?   □ Ja / □ Nee 

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
3. Heeft u naast de gezinshuispakketpolis nog elders lopende verzekeringen die u mogelijk  

wilt oversluiten naar ons kantoor? (let op: max. 2 extra verzekeringen binnen bestaande  

serviceovereenkomst)          □ Ja / □ Nee 

Zo ja, welke verzekeringen ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Zijn er veranderingen opgetreden in uw rechtsvorm?       □ Ja / □ Nee  

Zo ja, welke verandering(en)__________________________________________________________________  
 

5. Heeft u medewerkers in dienst genomen of betaalt u (een) vergoeding(en) aan mensen die  

in uw organisatie actief zijn?         □ Ja / □ Nee 

Zo ja, voor welke functie(s)___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. Heeft u behoefte aan een adviesgesprek?       □ Ja / □ Nee 

Zo ja, wij vernemen graag uw voorkeur betreffende persoonlijke- of (video)belafspraak. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. Heeft u tot slot nog iets mee te delen dat voor uw gezinshuispakket van belang kan zijn? □ Ja / □ Nee 

Zo ja, graag toelichten_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
8. Graag ontvangen wij van u een actueel overzicht van de aanwezige gezinshuis-jeugdigen, zodat wij de 

gegevens aan kunnen passen in onze administratie en, voor zover van toepassing, op de polissen. 
 
 
 
Bedankt voor uw medewerking!    
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