
Waarom een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering? 
De Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een flexibele verzekering die helemaal is af te stemmen op de  
persoonlijke situatie van de klant. Als de verzekerde overlijdt dan kunnen de naasten financieel onbezorgd verder leven.  
Daarbij kunnen adviseur en klant altijd rekenen op de persoonlijke aandacht van Woonfonds.

Voorlopige dekking De voorlopige dekking gaat in zodra de gezondheidsverklaring is ingevuld en geldt tot een bedrag van € 300.000,-. 
De voorlopige dekking is maximaal 90 dagen geldig. Dan moet de medische acceptatie zijn afgerond of moet de 
verzekering ingaan.

Hoge 
acceptatiegraad

99% wordt geaccepteerd, waarvan 94% met de normale premie (en 5% met premieopslag).

Gecombineerde 
dekking

Naast de hypotheek kunnen ook andere risico’s in  
één ORV verzekerd worden
Een annuitair/lineair dalende ORV kan gecombineerd worden  
met een gelijkblijvende ORV.

Maandelijkse 
vastgestelde 
leeftijdsafhankelijke 
premie

De klant betaalt voor het risico dat hij loopt
• Lage aanvangspremie.
•  Klant betaalt nooit teveel, maar alleen voor het risico dat hij op een  

bepaalde leeftijd loopt. Er wordt dus geen reserve opgebouwd. 
•   De verzekering is maandelijks aan te passen (voor verhoging wordt  

opnieuw een medische acceptatie gevraagd).
•   De verzekering is dagelijks opzegbaar. De niet gebruikte  

maandpremie wordt aan de verzekeringnemer teruggestort.

Snelle online  
medische acceptatie

Binnen 1 uur een ORV via HDN
•  Medische acceptatie via internet. Klant ontvangt via een sms een inlogcode voor internetgezondheidsverklaring. 
•  70% van de aanvragen wordt direct ‘geautomatiseerd’ geaccepteerd → binnen 3 dagen ligt de polis  

op de deurmat.
•   Is de aanvraag niet direct akkoord, dan beoordeelt onze medisch adviseur of de aanvraag geaccepteerd  

kan worden.

Keuringsgrenzen • Jonger dan 45 jaar bij verzekerd bedrag meer dan € 500.000 is een medische keuring noodzakelijk.
• Jonger dan 45 jaar bij verzekerd bedrag meer dan € 750.000 is een uitgebreide medische keuring noodzakelijk.
• 45 jaar of ouder bij verzekerd bedrag meer dan € 250.000 is een medische keuring noodzakelijk.
• 45 jaar of ouder bij verzekerd bedrag meer dan € 750.000 is een uitgebreide medische keuring noodzakelijk.
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Productkenmerken  
• aanvraag looptijd 1 jaar
• Vastgestelde leeftijdsafhankelijke premie 
• roken/niet roken tarief
• minimum startleeftijd verzekerde: 15 jaar
• maximum startleeftijd verzekerde: 67 jaar 
• maximum eindleeftijd verzekerde: 75 jaar
•  minimum leeftijd verzekeringnemer: 18 jaar
• 1 verzekeringnemer; Nederlands 
   ingezetene (geen rechtspersoon)

•  gelijkblijvend, annuïtair en lineair dalende dekking
• alleen maandbetaling
• alleen op 1 leven
• minimaal verzekerd bedrag: € 10.000,-
• maximaal verzekerd bedrag: € 2.000.000,-
• verpanding mogelijk, niet noodzakelijk



 
Kies het aanvraagproces dat bij u past
Op woonfonds.net staat een premie-berekentool om de premie te berekenen. Als deze naar wens is, kunt u een ORV aanvraag indienen.

Binnen 1 uur een polis
1. U doet een aanvraag via HDN.
2.  De verzekerde ontvangt een sms. Woonfonds werkt met een online gezondheidsverklaring. 

De verzekerde krijgt de inloggegevens per sms toegezonden. 
 Lukt het inloggen niet? Dan kan de klant bellen met de medische dienst: (013) 462 30 12.

3a. Gezondheidsverklaring wordt in 70% direct geaccepteerd. Polis wordt opgemaakt.
3b.  In de overige gevallen heeft de Medische Dienst aanvullende informatie nodig. Raadpleeg de 

Brochure medische beoordeling op woonfonds.net voor meer informatie.
4.  Verzekeringnemer ontvangt de polis per post. U ontvangt een kopie van de polis in HDN.

U kunt de status van een dossier ieder gewenst moment inzien in HDN.

Binnen 1 werkdag een polis
1.  U vult de digitaal invulbare PDF in. 

Vul samen met uw klant het aanvraagformulier in. Na het invullen tekent uw klant de aanvraag. 
Let op: zonder handtekening van de klant kunnen we de aanvraag niet verwerken. U mailt het 
aanvraagformulier naar: woonfonds.orv@achmea.nl. 

2.  De verzekerde ontvangt een sms. Woonfonds werkt met een online gezondheidsverklaring.  
De verzekerde krijgt de inloggegevens per sms  toegezonden.  
Lukt het inloggen niet? Dan kan de klant bellen met de medische dienst: (013) 462 30 12.

3a. Gezondheidsverklaring wordt in 70% direct geaccepteerd. Polis wordt opgemaakt.
3b.   In de overige gevallen heeft de Medische Dienst aanvullende informatie nodig. Raadpleeg de 

Brochure medische beoordeling op woonfonds.net voor meer informatie.
4. Verzekeringnemer ontvangt de polis per post. U ontvangt een kopie van de polis per mail.

Binnen 1 werkdag een offerte
1. U doet een aanvraag via woonfonds.net.
2.  U ontvangt de offerte binnen 1 werkdag.
3.  De verzekeringnemer tekent voor akkoord. U mailt de offerte naar: woonfonds.orv@achmea.nl 

Of u stuurt de getekende offerte met de post naar: Antwoordnummer 1460, 7300 VB Apeldoorn.  
De postbezorging neemt 2 werkdagen in beslag. U kunt dit proces versnellen. Als u telefonisch of  
per mail alvast akkoord geeft op de offerte.

4.  De verzekerde ontvangt een sms en vult de gezondheidsverklaring in Woonfonds werkt met  
een online gezondheidsverklaring. De verzekerde krijgt de inloggegevens per sms toegezonden.  
Lukt het inloggen niet? Dan kan de klant bellen met de medische dienst: (013) 462 30 12.

5a. Gezondheidsverklaring wordt in 70% direct geaccepteerd. Polis wordt opgemaakt.
5b.  In de overige gevallen heeft de Medische Dienst aanvullende informatie nodig. 

Raadpleeg de Brochure medische beoordeling op woonfonds.net voor meer informatie.
6. Verzekeringnemer ontvangt de polis per post. U ontvangt een kopie van de polis per mail.

woonfonds.net

Contactgegevens
Telefoon (013) 461 20 26
Mail: woonfonds.orv@achmea.nl

Medische Dienst: Telefoon (013) 462 30 12 
Mail: gezondheid@woonfonds.nl
Postadres: Woonfonds  
TSA00/ECM Medisch Geheim
Antwoordnummer 396, 5000 WB Tilburg

Postadres:
Woonfonds 
Businessdesk ORV 
Postbus 11,
7300 AA Apeldoorn

Contactgegevens

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.vK. 08077009,
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Ondanks de grote zorgvuldigheid die wij in acht nemen, kan
Woonfonds Hypotheken geen aansprakelijkheid erkennen als er onjuistheden in deze productkaart staan. Wij actualiseren
onze productkaarten regelmatig; de nieuwe productkaarten komen in dat geval in plaats van de oude productkaarten.
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