Inboedelwaardemeter 2010
Naam verzekeringnemer

……………………………………….……………………………………….

Straat en huisnummer

……………………………………….………………………………………..

Postcode/woonplaats

……………………………………….……………………………………….

Polisnummer

……………………………………….……………………………………….

Huidige dekkingsvorm

……………………………………….……………………………………….

Leeftijd hoofdkostwinner

Punten

○ 30 jaar en jonger

3

○ 31 t/m 40 jaar

5

○ 41 t/m 45 jaar

11

○ 46 t/m 50 jaar

16

○ 51 t/m 60 jaar

23

○ 61 t/m 70 jaar

20

○ 71 jaar en ouder

18
Aantal punten………………………………………………………………

Samenstelling huishouden
○ Alleenstaande zonder inwonende kinderen

3

○ Alleenstaande met inwonende kinderen

6

○ Echtpaar/samenwonenden zonder inwonende kinderen

16

○ Echtpaar/samenwonenden met inwonende kinderen

18
Aantal punten…………………..….………………………………………

Netto gezamenlijk maandinkomen huishouden
○ Tot en met € 1.100,00

0

○ € 1.101,00 t/m € 1.600,00

2

○ € 1.601,00 t/m € 2.100,00

4

○ € 2.101,00 t/m € 2.600,00

7

○ € 2.601,00 t/m € 3.100,00

11

○ € 3.101,00 t/m € 3.600,00

14

○ € 3.601,00 t/m € 4.500,00

16

○ € 4.501,00 en hoger

Deze inboedelmeter kunt u niet gebruiken. Neem contact met ons op.
Aantal punten………………………………………………………………

WOZ-waarde woning (ook invullen bij huurwoning)
○ Tot en met € 110.000,00

9

○ € 110.001,00 t/m € 175.000,00

15

○ € 175.001,00 t/m € 245.000,00

20

○ € 245.001,00 t/m € 310.000,00

36

○ € 310.001,00 t/m € 430.000,00

46

○ € 430.001,00 en hoger

Deze inboedelmeter kunt u niet gebruiken. Neem contact met ons op.
Aantal punten……………………………………………….……..………

Huur/koopwoning
Is de woning uw eigendom?

○

ja

6

○

Nee

0
Aantal punten………………………………………………..……………

Optelling

Totaal aantal punten…………………..…………………………………
Vermenigvuldigen met € 1.080,00

Z.O.Z.

Subtotaal waarde inboedel €…………………………(A)

Bijtellingen (voor zover niet op een aparte polis verzekerd)
Audiovisuele en computerapparatuur
Heeft u meer dan € 10.000,00 aan audiovisuele en computerapparatuur
Zo ja, voor welk bedrag boven de € 10.000,00

○ Ja

○ Nee
€………………………..………………..……

Lijfsieraden
Uw polis heeft bij totaaldekking een diefstaldekking voor lijfsieraden van
maximaal € 2.500,00. (bij een uitgebreide dekking is dit bedrag € 1.250,00).
Bezit u een hoger bedrag aan lijfsieraden en wilt u dit extra* meeverzekeren?
De meerpremie hiervoor bedraagt € 15,00 per € 1.000,00 verzekerd bedrag
Zo ja, voor welk bedrag boven de € 2.500,00/€ 1.250,00

○ Ja

○ Nee
€………………………………………………

*) Voor het extra meeverzekeren van lijfsieraden adviseren wij een Kostbaarhedenverzekering
tegen een premie van € 20,00 per € 1.000,00 verzekerd bedrag. Het voordeel ten opzichte van
uw huidige brand-inboedelverzekering is dat uw lijfsieraden ook buitenshuis verzekerd zijn.
tegen o.a. verlies en diefstal maar ook tegen beschadiging.
U dient hiervoor aankoopnota’s of een recent taxatierapport te overleggen.

Bijzondere bezittingen/verzamelingen/antiek/kunst
Indien u in het bezit bent van bijzondere bezittingen en/of verzamelingen
en u wilt dit meeverzekeren, dan gelieve u hiervoor een bedrag op te geven
en ons aan te geven wat voor soort objecten dit betreft.

Zo ja, welke?

……………………………………………..............................

€………………………………………………

Huurdersbelang (alleen van toepassing bij de dekking uitgebreid)
Onder huurdersbelang wordt verstaan alle verbeteringen die u voor eigen rekening heeft
aangebracht in de door u gehuurde woning. Te denken valt hierbij aan wandafwerking,
een nieuwe keuken, badkamer, vast parket, etc.
Indien u een huurwoning bewoont, is standaard een bedrag maximaal 10% van de verzekerde
som hiervoor meeverzekerd. Is uw huurdersbelang hoger, dan kunt u hier het extra te
verzekeren bedrag vermelden:
€………………………………………………

Zo ja, voor welk bedrag boven de standaard 10%

Subtotaal waarde bijtellingen inboedel €…………………………(B)
De geschatte waarde van uw inboedel is volgens deze inboedelwaardemeter (tel A en B op):

Totale waarde inboedel (A+B) €………………………….
Deze inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld:

…………………………………………………………………..
Dagtekening

……………………………………………..………………………………………
Handtekening

