Inboedelwaardemeter /inventarisatieformulier
Wat willen wij weten om een passende offerte te kunnen maken:
geboortedatum hoofdkostwinner _________________
gezinssamenstelling
Kinderen alleen vermelden als ze thuis wonen zijn óf als ze voor de studie uitwonen én nog economisch
afhankelijk van u zijn. Anders dienen kinderen als uitwonende jong volwassenen eigen verzekeringen af te
sluiten. De inboedel voor uitwonende kamerbewoners kan verzekerd worden. Wij verzoeken u om daarover
contact met ons op te nemen.
[
[
[
[

] alleenstaande zonder kinderen
] alleenstaande met ___ kinderen (vult u s.v.p. het aantal kinderen in)
] echtpaar/samenwonenden zonder kinderen
] echtpaar/samenwonenden met _____ kinderen (vult u s.v.p. het aantal kinderen in)

netto maandinkomen hoofdkostwinner
[ ] t/m € 1.000,00
[ ] € 3.000,00
[ ] t/m € 7.000,00
[ ] t/m € 2.000,00
[ ] t/m € 4.850,00
[ ] t/m € 8.350,00
bouwaard
aantal slaap- en hobbykamers:

[ ] meer dan € 8.350,00

eerste verdiepingsvloer hout / beton
__________

bijtellingen
1. lijfsieraden zijn voor een standaardbedrag meeverzekerd. Dit bedrag verschilt
per maatschappij. Wanneer u uw sieraden mee wilt nemen in uw inboedelwaarde
vragen wij u om de waarde van uw sieraden hier te vermelden:
Bij sommige maatschappijen zijn sieraden tot maximaal € 2.000,00 in geval van
diefstal verzekerd. Wanneer uw sieraden meer waard zijn, kunt u de meerwaarde
tegen een premieopslag meeverzekeren. Wilt u dit?

€ _______________

nee / ja

2. audio-, video- en computerapparatuur (inclusief geluidsdragers als lp’s
en cd’s) zijn voor een standaard bedrag verzekerd. Graag vernemen wij van
u de totale geschatte nieuwwaarde van deze apparatuur.

€ _______________

3. antiek, kunst, verzamelingen, instrumenten, sportuitrusting zijn voor een
standaard bedrag verzekerd. Graag vernemen wij van u de totale geschatte
(nieuw)waarde hiervan.

€ _______________

Wat is mogelijk ook voor u van belang:
huurdersbelang
Mogelijk brengt u zelf veranderingen aan in het huis. Denk bijvoorbeeld aan de badkamer of de keuken, of een
parketvloer die verlijmd is (dus geen kliklaminaat of -parket). Dat soort verbeteringen noemt men huurdersbelang. Hieronder vallen ook verbeteringen aan de woning die de vorige bewoner heeft aangebracht en die
tegen betaling zijn overgenomen. De verhuurder van de woning heeft die zaken niet verzekerd en het is dus
verstandig dit zelf te regelen.
Als dit van toepassing is: [ ] < € 2.000,00

[ ] meer, namelijk € __________

glasverzekering
Dit is alleen van belang als de verhuurder in de huurovereenkomst heeft bepaald, dat u ruitschade zelf moet
betalen. U bent dan verzekerd voor glasbreuk.
Wenst u hiervoor een verzekering?
[ ] nee
[ ] ja
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kostbaarheden verlies en buitenhuis voor bijzondere bezittingen
Uw inboedel is verzekerd op het in de polis vermelde adres. U kunt een aantal zaken die juist bedoeld zijn om
ook mee naar buiten te nemen verzekeren tegen verlies ervan of schade eraan binnen én buiten uw huis. Het
gaat bijvoorbeeld om: - sieraden (brillen vallen daar niet onder)
- kunst, verzamelingen
- antiek, foto- en filmapparatuur en muziekinstrumenten
- duiksport-, paardensport-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting
- medische apparatuur
[ ] niet verzekeren
[ ] € 7.500,00
premie ongeveer € 5,50 per maand
[ ] € 15.000,00
premie ongeveer € 11,00 per maand
[ ] € 25.000,00
premie ongeveer € 18,00 per maand
mobiele elektronica: schade aan telefoons/smartphones, tablets, laptops, mobiele geluidsdragers en
accessoires (zoals iPod, mp3, mp4, koptelefoon), mobiele navigatie, mobiele gadgets (zoals google glass,
smartwatch), mobiele beelddragers (zoals dvd-/blueray-spelers), mobiele spelcomputers (zoals Playstation
portable, Nintendo DS) zijn dan binnen heel Nederland, dus ook buiten het woonhuis, verzekerd o.b.v. de
meest uitgebreide voorwaarden (waardoor ook schade door vallen en stoten is verzekerd). Schadevergoeding
geschiedt o.b.v. dagwaarde. Afschrijving gebeurt o.b.v. 2,8% per maand. Als u niet kiest voor deze
uitbreiding is uw mobiele elektronica binnen de woning verzekerd op basis van normale ‘Extra
Uitgebreide ‘Gevaren’, ook als u voor de inboedelverzekering kiest voor de ‘Allrisk’ dekking.
Premie per maand bedraagt ongeveer € 10,00. Wenst u hiervoor een verzekering?

[ ] nee [ ] ja

beroepsuitrusting voor beschadiging of diefstal van bedrijfs- en beroepsuitrusting binnen het verzekerde adres
o.b.v. gekozen voorwaarden voor de inboedelverzekering. Dit is van belang als u spullen van uw eigen bedrijf of
van uw werkgever thuis heeft en u daarvoor verantwoordelijk bent/een verzekering moet afsluiten).
Premie per maand bedraagt ongeveer € 5,00.
Wenst u hiervoor een verzekering? [ ] nee [ ] ja
Extra risico-adres: Bevindt zich inboedel op een andere locatie dan in uw woning en/of in bijgebouwen op
het bijbehorende perceel?
[ ] nee [ ] ja, verzekerd bedrag € ____________________________
locatie: ______________________________________
Wenst u hiervoor een verzekering? [ ] nee [ ] ja

Heeft u de inboedelmeter juist ingevuld? De inboedelmeter is bedoeld als hulpmiddel om de waarde van
uw inboedel vast te stellen. U krijgt dan de garantie dat u niet onderverzekerd bent.

Aanvullende vragen t.b.v. het (her)berekenen aansprakelijkheidsverzekering (AVP)
Heeft u huisdieren? [ ] nee [ ] ja, namelijk _______________________________
Bent u een eigenaar van een tweede woning (ook een recreatiewoning, een huisje op een volkstuincomplex of
een stacaravan binnen Europa) zelfs als die alleen aan anderen wordt verhuurd?
[ ] nee
[ ] ja. Als u daarvoor een aansprakelijkheidsdekking wenst, verzoeken wij u om ons te informeren over
het adres van die tweede woning.

Deze inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld
Naam
Straat / huisnummer
Postcode en woonplaats
Datum
Handtekening
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