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MW TEST, KATRIEN
KONINGSSTRAAT, 151
1210 BRUSSEL

Brussel, 02/10/2009.
Betreft;

De verzekeringspremies voor uw woningverzekering
Uw referentie : 33333333

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,
Op de keerzijde van dit document vindt u het detail van uw verzekeringspremies voor de
periode van 01/01/2009 tot 31/03/2009.
Als u voor een betaling via domiciliëring heeft gekozen, worden de afhoudingen slechts
geautomatiseerd na ontvangst van de door uw financiële instelling ingevulde documenten.
Wij verzoeken u ons het bedrag van 22,94 EUR over te maken aan de hand van bijgevoegd
stortingsformulier.
Met vriendelijke groeten,

Jacques Forest
Voorzitter van het Directiecomité.
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Onderstaande tabel geeft u het detail van de premies met betrekking tot de periode van
01/01/2009 tot 31/03/2009.
Waarborgen
Netto premies
Totale premies*
Basiswaarborgen
Natuurrampen
Schade aan elektrische toeste
Onrechtstreekse verliezen
Diefstal en vandalisme
Familiale verzekering
TOTAAL

8,70
0,90
0,69
0,87
4,47
4,42
20,05

10,09
1,05
0,79
1,01
5,17
4,83

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

22,94 EUR

*inclusief taksen, kosten en wettelijke toeslagen
Ligging van het risico
KONINGS STRAAT 153
1000 BRUSSEL
ABEX index; 665,00
Verzekerde waarde gebouw: I.B.S.G.
Verzekerde inhoud gebouw: I.B.S.G.

Zoomit Activatie Code

Betaal uw ACTEL vervaldagbericht in één klik met Zoomit. Voor meer info www.zoomit.be
Uw activeringscode : 05EI049999999999

