Het Verzekeringspakket – Aanvraagformulier

Nummer:

Naam tussenpersoon
Extern indicatief
1 Aanvrager

Naam en voorletters
Geboortedatum
Geslacht

Man

Vrouw

Nationaliteit
Adres
Postcode plaatsnaam
Telefoon
Bank-/postrekeningnummer
Beroep
Geldig Ned. rijbewijs sinds
Te verzekeren als

Gezin (in dat geval aangeven welke van de twee hieronder
omschreven situaties van toepassing is)
Gehuwd of samenwonend, met kinderen
Ongehuwd of niet samenwonend, maar wel met kinderen
Gehuwd of samenwonend zonder kinderen
Alleenstaande

Bent u eigenaar van de woning
op het vermelde adres

2 Gewenste verzekeringen

Ja

Nee

Woonhuis/Inboedel (gecombineerd)

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 3

Woonhuis

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 3

Inboedel

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 3

Glas ( alleen indien u geen woonhuisverzekering heeft ) Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 3

Aansprakelijkheid particulieren

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 4

Gezinsongevallen

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 5

Rechtsbijstand

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 6

Auto

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 7

Ongevallen inzittenden auto

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 7

Schade-inzittenden auto

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 7

Motorfiets/scooter

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 8

motorfiets/scooter

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 9

Caravan

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 10

Reis (doorlopende verzekering)

Ingangsdatum:

zie verdere vragen onder 11

Ongevallen opzittenden voor

Belangrijk

– Indien u al een of meer van de door u aangegeven verzekeringen bij (een) andere maatschappij(en) hebt gesloten, graag informatie meesturen (bijvoorbeeld een ingevuld opzegkaartje)
waaruit blijkt bij welke maatschappij(en) en tot welke datum die verzekeringen lopen.
– Vergeet u niet om onderdeel 12 (Algemene slotvragen) in te vullen.
Bij dit onderdeel dient u ook uw handtekening te plaatsen.

AE 01.2.07/0703

3 Woonhuis/Inboedel/Glas

Adres

Zelfde als adres aanvrager

Algemene gegevens
van de woning
(Altijd invullen)

Anders, nl.:
Soort woning

Appartement/Flat

Eengezinswoning

Permanent bewoond

Ja

Nee

Uitsluitend woonhuis

Ja

Nee, nl.:

Is er sprake van kamerverhuur

Ja

Nee

Bouwaard muren

Beton

Steen

Hout

Bouwaard daken

Beton

Pannen

Riet

Onderhoudstoestand

Goed

Matig

Slecht

Zijn er nu ruiten beschadigd

Ja

Nee

Zijn er preventievoorzieningen

Nee

Ja, nl.:

Bouwjaar:

Mastiek

(Indien een Borg certificaat of certificaat Veilig Wonen is
afgegeven, graag kopie bijvoegen)
Andere verzekering
(Altijd invullen)

Woonhuisverzekering

Loopt de aangevraagde verzekering in combinatie met een
andere verzekering.
Zo ja, graag opgave van polisnr.,
maatschappij en einddatum
verzekerd bedrag

Ja

Nee

Gewenste dekking

Compleet

EU* incl. glas

EU* excl. glas

* Extra Uitgebreid

Aanvullende dekking
Premiegrondslag

( Herbouwwaarde incl. fundering)

1

Vastgesteld op basis van

Herbouwwaardemeter (zie achter in dit boekje)
m 3 prijs volgens Fotowijzer, x 107% voor fundering
Andere methode:

Inboedelverzekering

Gewenste dekking

Extra Uitgebreid

Afkoop ‘beperkte grote
Steden’ gewenst

Ja

Uitgebreid
Nee

( Afkoop betekent een algemene eigen risico van

1100,-;
Zie voorts uitleg bij onderdeel B van Inboedelwaardemeter)

Premiegrondslag
Woonhuis/Inboedel

Gewenste dekking

(Combinatie)

* Extra Uitgebreid

Premiegrondslag
Vastgesteld op basis van

(Berekenen met behulp van de Inboedelwaardemeter)

1
Compleet

EU* incl. glas

EU* excl. glas
( Herbouwwaarde incl. fundering)

1

Herbouwwaardemeter (zie achter in dit boekje)
m 3 prijs volgens Fotowijzer, x 107% voor fundering
Andere methode:

Extra inboedelverzekering

Ja**

Nee

** In onderdeel B van de Inboedelwaardemeter (achterin dit boekje) kunt u aangeven
dat u hogere verzekerde bedragen wenst voor enkele categorieën kostbare zaken

4 Aansprakelijkheid
particulieren

Verzekerd bedrag

1 500.000,-

1 1.000.000,-

Eigen risico
* Niet mogelijk voor ‘alleenstaande’

Geen
1 150,- bij schade door kinderen*
1 150,- bij schade door dieren
1 150,- bij schade door kinderen en door dieren*
Inclusief aanvullende verhaalsbijstanddekking
Exclusief aanvullende verhaalsbijstanddekking

5 Gezinsongevallen
Gewenste dekking voor
blijvende invaliditeit

Verzekerde bedrag *
* (verzekerde bedrag voor overlijden

1 25.000,-

1 50.000,-

1 75.000,-

Normaal

Progressief

Wordt er een hobby of sport
beoefend die een verhoogde
ongevalskans met zich
meebrengt.
Zo ja, welke en door wie

Ja

Nee

Wie is de begunstigde voor
de uitkering bij overlijden

De verzekeringnemer of bij diens vooroverlijden de
wettige erfgenamen van de getroffen verzekerde

is standaard 1 5.000,-)

Uitkeringsvorm
Gegevens echtgeno(o)t(e) /
Partner (Indien van toepassing)

Naam en voorletters:
Beroep / aard bedrijf

Anders, nl.:
6 Rechtsbijstand

Gewenste dekking

Rechtsbijstand Particulieren (volledige dekking)
Rechtsbijstand Particulieren excl. ‘bezit eigen woning’ 1
Rechtsbijstand Particulieren excl. ‘bezit van motor-rijtuigen’
Rechtsbijstand Particulieren excl. ‘bezit eigen woning’
en excl. ‘bezit van motorrijtuigen’ 3
1

2

3

Deze dekking aankruisen (bespaart premie) indien u geen
eigenaar bent van een door uzelf bewoonde woning, en geen
andere onroerende zaken bezit dan een vakantiewoning in
Nederland.
Deze dekking aankruisen (bespaart premie) wanneer u of uw
gezinsleden geen eigen auto, bromfiets of ander motorrijtuig
bezitten.
Deze dekking aankruisen wanneer beide situaties op u van
toepassing zijn.
Rechtsbijstand Huiseigenaren
Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers

7 Auto
Te verzekeren motorrijtuig

Merk
Type
Bouwjaar
Kenteken
Meldcode*
* Indien het kentekenbewijs niet voorzien is van een meldcode,
dan dient u de laatste vier cijfers van het chassis- of framenummer te vermelden.
Datum afgifte deel 1

Ledig gewicht in kg:

Brandstof
Oorspronkelijke
cataloguswaarde (incl. BTW)
Carrosserie/Uitvoering

Gewenste dekking

Benzine

Diesel

LPG
incl. opties af-fabriek

1

Sedan

Stationwagen

Cabriolet

MPV (‘ruimtewagen’)

Coupé

Terreinwagen

Is de aanvrager houder volgens
kentekenbewijs deel II
Zo nee, wie dan wel

Ja

Nee

Welke dekking wenst u

WA
WA/Mini-casco
WA/Casco

Eigen risico mini-casco/casco

1 135,- (standaard)
1 450,-

2

Accessoires. pakket

1 1.250,-

1 3.500,-

Alleen in combinatie met een
mini-casco of cascodekking

Ongevallen inzittenden

Royementsverklaring

Combinatie 1 1 15.000,-/1 45.000,Combinatie 2 1 20.000,-/1 60.000,Combinatie 3 1 25.000,-/1 75.000,-

Aantal schadevrije jaren
Als u in het bezit bent van een
geldige royementsverklaring
dient u deze bij te sluiten.
Als u eerder verzekerd bent
geweest en deze verklaring
niet kunt overleggen, dan de
reden vermelden.
Heeft u recht op extra no-claimtreden voor ‘tweede gezinsauto’

jaar
Reden:

Nee
Ja, polisnummer eerste auto:

Regelmatige bestuurder

Naam en voorletters

Alleen invullen indien de aanvrager
niet de regelmatige bestuurder is

Geboortedatum

Man

Vrouw

Nationaliteit
Adres
Postcode en plaatsnaam
Beroep
Geldig Ned. rijbewijs sinds
Bijzonderheden
Altijd invullen

8 Motorfiets/scooter
Te verzekeren motorfiets/
scooter

Is u of de regelmatige
bestuurder de rijbevoegdheid wel eens ontzegd.
Zo ja, toelichting

Ja

Nee

Heeft u of de regelmatige
bestuurder kwalen of
gebreken. Zo ja, toelichting

Ja

Nee

Heeft u of de regelmatige
bestuurder eerder schade
geleden. Zo ja, hoe vaak
en tot welke bedragen

Ja

Nee

Heeft u of de regelmatige
bestuurder eerder een
motorrijtuigverzekering
gehad. Zo ja, onder welk
polisnummer en bij welke
maatschappij

Ja

Nee

Merk
Type
Bouwjaar
Kenteken
Meldcode*
* Indien het kentekenbewijs niet voorzien is van een meldcode,
dan dient u de laatste vier cijfers van het chassis- of
framenummer te vermelden.

Datum afgifte deel 1
Cylinderinhoud
Oorspronkelijke
cataloguswaarde (incl. BTW)
Waarde bijzondere
accessoires
Dagwaarde (incl. BTW)

Gebruik

CC
1
1
1

Is de aanvrager eigenaar
van het motorrijtuig
Zo nee, wie dan wel

Ja

Nee

Hoe wordt het motorrijtuig
gebruikt

Privé of beroepsmatig anders dan voor les en verhuur
Anders, nl.:

Indien buiten Nederland
Gewenste dekking

Hoe vaak:

Hoe lang:

Welke dekking wenst u

WA
WA + Brand/Diefstal (met 1 115,- eigen risico)
WA + Casco (met 1 115,- eigen risico voor cascoschade)

Vrijwillig eigen risico casco

1 135,-

Bonus/Malus trede
Regelmatige bestuurder

Naam en voorletters

Alleen invullen indien de aanvrager
niet de regelmatige bestuurder is

Geboortedatum

1 380,=

% korting

Man

Nationaliteit
Adres
Postcode en plaatsnaam
Beroep
Geldig Ned. rijbewijs sinds
Bijzonderheden
Altijd invullen

Is u of de regelmatige
bestuurder de rijbevoegdheid wel eens ontzegd.
Zo ja, toelichting

Ja

Nee

Heeft u of de regelmatige
bestuurder kwalen of
gebreken. Zo ja, toelichting

Ja

Nee

Heeft u of de regelmatige
bestuurder eerder schade
geleden. Zo ja, hoe vaak
en tot welke bedragen

Ja

Nee

Heeft u of de regelmatige
bestuurder eerder een
motorrijtuigverzekering
gehad. Zo ja, onder welk
polisnummer en bij welke
maatschappij

Ja

Nee

Royementsverklaring

Indien u in het bezit bent van een geldige royementsverklaring dient u deze bij te sluiten.
Indien u eerder verzekerd bent geweest en geen royementsverklaring kunt overleggen,
wilt u dan de reden vermelden.

9 Ongevallen opzittenden

Gewenste combinatie
verzekerde bedragen

Alleen mogelijk in combinatie met
een motorfiets/scooterverzekering

Overlijden
Blijvende invaliditeit

1 5.000,1 10.000,-

Overlijden
Blijvende invaliditeit

1 12.500,1 25.000,-

Vrouw

10 Caravan

Te verzekeren bedrag(en)
en premiegrondslag

Te verzekeren caravan

Toercaravan (ook vouwcaravan)

Stacaravan

Merk

Type:

Chassisnummer

Bouwjaar:

Caravan
Voortent

(indien meeverzekerd)

Inventaris
Aanbouw

(indien meeverzekerd)

(indien meeverzekerd)

Gebruik

Wordt de caravan regelmatig
verhuurd aan derden.
Zo ja, hoe vaak en hoe lang
achtereen

Dekking

Indien toercaravan

1

(Oorspronkelijke waarde)

1

(Dagwaarde)

1

(Dagwaarde)

1

(Dagwaarde)
Ja

Nee

Extra uitgebreid
(alleen mogelijk indien de caravan nog niet ouder is dan 2 jaar)

Uitgebreid
Indien stacaravan

Uitgebreid, klein dekkingsgebied
( Vaste staplaats in Nederland of binnen 25 km daarbuiten)
Uitgebreid, groot dekkingsgebied
( Vaste staplaats in BeNeLux of Duitsland tot 100 km vanaf de grens)

11 Reis

Verzekerde(n)

Solo (uitsluitend aanvrager)
Partner (aanvrager en echtgenoot/partner)
Gezin (aanvrager en gezinsleden)
Gezin ‘plus’
(aanvrager en gezinsleden, incl. alleenreizende kinderen)

Dekking

Standaarddekking, exclusief Geneeskundige kosten
Standaarddekking, Inclusief Geneeskundige kosten
Budgetvariant

Wilt u Annuleringskosten
meeverzekeren

12 Algemene slotvragen
Bent u ten aanzien van een verzekering als thans
aangevraagd ooit geconfronteerd met:
– een afwijzing van een aanvraag daartoe
– een opzegging
– het opleggen van bijzondere voorwaarden

(Niet mogelijk bij gezin ‘plus’)

Ja

Nee

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden
(eventueel op afzonderlijke bijlage)

Hebt u eerder schade(n) geclaimd op verzekeringen als thans
aangevraagd
Zo ja, op welke verzekeringen, hoe vaak en tot welke bedragen
(eventueel op afzonderlijke bijlage)

Strafrechtelijk verleden / Andere feiten
(zie ook ‘Toelichting artikel 251 WvK’)
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering,
in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie?
Bijvoorbeeld omdat u, of een andere belanghebbende, werd
verdacht van het plegen van een misdrijf?
Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een
rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze
informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
Hebt u ten aanzien van het te verzekeren risico dan wel ten
aanzien van uzelf of een (andere) verzekerde feiten te melden,
die voor het beoordelen van de verzekeringsaanvraag van
belang zouden kunnen zijn

Belangrijk

NB Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de
eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die
van de andere belanghebbenden.
Ja

Nee

– Vergeet u niet de volgende bladzijde ook in te vullen.
Bij dit onderdeel dient u ook uw handtekening te plaatsen.

zie ook vragen onder 2

Ingangsdatum
Hoofdpremievervaldatum

1 januari

Contractsduur

Vanaf de eerste hoofdpremievervaldatum:
5 jaar

Voorlopige dekking

Verleend per:

Voorgestelde premie

Bedrag 1

3 jaar

1 jaar

Exclusief poliskosten en assurantiebelasting
Per maand
Per half jaar

Betalingstermijn

Per kwartaal
Per jaar

Slotverklaring
Indien u behoefte heeft aan een toelichting op dit aanvraagformulier, dan heeft uw verzekeringsadviseur een folder voor u
beschikbaar, waarin een aantal elementen wordt toegelicht.
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Voorts verklaart ondergetekende

zich akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden
op de aangevraagde verzekering. Deze worden desgewenst voor
het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval
met de polis meegestuurd. Ook uw verzekeringsadviseur kan u
over de inhoud van de algemene voorwaarden informeren.

Belangrijke informatie
Toelichting artikel 251 Wetboek van Koophandel
Dit artikel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig kan
worden verklaard en schadevergoeding kan worden geweigerd,
indien bij het aanvragen ervan onjuiste of onvolledige informatie
is verstrekt (zgn. verzwijging). De plicht om informatie te
verstrekken omvat alles wat voor Delta Lloyd van belang kan zijn
voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als van
de persoon van aanvrager en/of verzekerde(n).
Privacy-reglement
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel
nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen
in de door de maatschappij (of, als de verzekering is aangevraagd
via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement
van toepassing. Aanmelding van de door de maatschappij
gevoerde registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 29 juni
1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor
een ieder ieder ter inzage bij de maatschappij.
Nederlands recht
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Ingangsdatum
Indien Delta Lloyd niet binnen 14 dagen na ontvangst van de
aanvraag kenbaar maakt dat de aanvraag niet of nog niet wordt
aanvaard, zal de dekking ingaan op de door ondergetekende
ondergetekende voorgestelde ingangsdatum.
Klachteninstanties
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst
moeten eerst aan de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering
NV, Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam worden
voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor
u niet bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen wenden. Deze stichting is
door de verzekerings- bedrijfstak opgericht en er werken
verschillende Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling
de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die
toetst of de verzekeraar de goede naam van de bedrijfstak heeft
geschaad. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus
93560, 2509 AN Den Haag. Wie geen gebruik wil maken van de
klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of
de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend
vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.

Ondertekening
Machtiging
Door dit hokje aan te kruisen geeft u aan dat uw handtekening tevens betrekking heeft op een machtiging voor
automatische incasso van de premie.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Herbouwwaardemeter

Dit formulier kan gebruikt worden tot 01.04.2004

Prijs per m3

Type woning inclusief
fundering

*

Rijtjes woning/hoekwoning

1 385,-

Twee onder 1 kap woning

1 400,-

Vrijstaande woning

1 540,-

Inclusief bijtelling m 3 voor: kelder/souterrain, berging, garage e.d.

Bouwdelen en kwaliteitsniveaus/correcties
1

Keuze

Fundering
met heiwerk
zonder heiwerk
op zand

0%
-/- 9%
-/- 4%

%
%
%

2 Dak en constructie
normaal
0%
bijzonder (variaties/verspringen/materiaal soort/rieten dak) + 3%
platdak
+ 9%

%
%
%

3 Gevel
normaal
hoogwaardig
(hoog aandeel glas, materiaalkeuze luxer dan gebruikelijk)
bijzonder
(verspringen/erker/serre/ornamenten en dure materialen)
extra kopgevel (bij eindwoningen van een rij of
woningen die meer dan 1/3 t.o.v. elkaar verspringen)

0%

%

+ 2%

%

+ 8%

%

+ 9%

%

4 Keuken
normaal (tot +/- 1 7.000)
hoogwaardig (tot +/- 1 14.000)
luxe (tot +/- 1 21.000) (geldt niet voor vrijstaande woning)

0%
+ 8%
+ 15%

%
%
%

5 Badkamer/toilet
normaal
hoogwaardig
luxe (geldt niet voor vrijstaande woning)

0%
+ 4%
+ 11%

%
%
%

6 Inpandige ruimte afwerking (algemeen)
normaal
hoogwaardig
luxe (geldt niet voor vrijstaande woning)

0%
+ 5%
+ 15%

%
%
%

7 Plaatselijke problemen
nauwe-, drukke straten, noodzakelijke nachtarbeid,
parkeer-, opslagproblemen bij herbouw/herstel

+ 15%

%

+ 10%

%

8

Inhoud < 250 m

3

Totale verhoging prijsstelling

Berekening herbouwwaarde
woning

Inhoud/
aantal m3 *

Prijs per m3

1

%

x

aantal m 3

Correctie(s) bouwdelen/kwaliteitsniveaus

=

1

% =

1
+

Totale herbouwwaarde (incl. fundering, B.T.W. en honoraria)

1

Inboedelwaardemeter

Lees vooral eerst de ‘Toelichting waardemeters’
De opgaven op deze inboedelwaardemeter vormen één geheel met de aanvraag Verzekeringspakket
A 1

Punten

Leeftijd hoofdkostwinner
29 jaar en jonger
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 t/m 69 jaar
70 jaar en ouder

4

2.5
12.5
22.5
30.0
17.5
7.5

Punten

Netto maandinkomen gezin
tot en met
1 681,- t/m
1 908,- t/m
1 1.361,- t/m
1 1.815,- t/m
1 2.269,- t/m
meer dan

1
1
1
1
1
1
1

681,908,1.361,1.815,2.269,2.723,2.723,-

2.5
5.0
10.0
15.0
20.0
27.5
35.0

Aantal punten
Aantal punten
2

Gezinssamenstelling (alle inwonenden)

A

alleenstaande zonder kinderen
jonger dan 35 jaar
35 t/m 54 jaar
55 jaar en ouder

5

B

C

2.5
5.0
7.0

echtpaar of samenwonend,
zonder kinderen
hoofdkostwinner jonger dan 35 jaar
hoofdkostwinner 35 t/m 54 jaar
hoofdkostwinner 55 jaar en ouder
alleenstaande, echtpaar of
samenwonend, met kinderen
jongste kind 0 t/m 5 jaar
jongste kind 6 t/m 12 jaar
jongste kind 13 t/m 17 jaar
jongste kind 18 jaar en ouder en/of
andere inwonende meerderjarige(n)

Waarde woning op basis van herbouwwaarde
Herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is
om de woning geheel nieuw te bouwen
(excl. fundering en grond).
Zie hiervoor bijvoorbeeld het polisblad van
uw opstalverzekering.

9.5
17.0
19.0

Bij huur of eigendom van een woning met een
herbouwwaarde van meer dan 1 250.000,- is
de inboedelwaardemeter niet van toepassing.

12.0
14.5
22.0

bij huurhuis
t/m 1 45.378,t/m 1 68.067,t/m 1 90.756,t/m 1 113.445,t/m 1 158.823,t/m 1 250.000,-

30.0

0.0
1.5
3.5
5.0
7.0
8.5
10.0

Aantal punten

3

Aantal punten

Type woning

6

ééngezins hoek- of tussenwoning
ééngezinswoning twee onder één kap
ééngezinswoning geheel vrijstaand,
boerderij, deel bedrijfspand
bungalow, villa, grachten- of herenhuis
overig (waaronder boven-/benedenwoning, flat)

4.5
6.5
9.0
11.0

Geschat huurdersbelang
1 0,- of koopwoning
t/m 1 1.134,t/m 1 2.268,t/m 1 3.403,t/m 1 5.000,-

0.0
1.5
3.0
4.0
5.5

2.0

Aantal punten

Aantal punten
Totaal aantal punten 1 t/m 6
x

1 862,18

Totaal verzekerd bedrag inboedel 3
B Extra bij te verzekeren bedragen voor lijfsieraden,
audiovisuele apparatuur en kostbare zaken
In de Toelichting vindt u vermeld dat er ‘standaard’ verzekerde
bedragen (vergoedingsmaxima) gelden
voor lijfsieraden (1 2.500,-), voor audiovisuele
apparatuur (1 5.000,-), en voor overige kostbare zaken
(1 12.500,-).
Wilt u meer dan 1 2.500,- aan
lijfsieraden verzekeren
Zo ja, voor welk bedrag
boven 1 2.500,Wilt u meer dan 1 5.000,aan audiovisuele apparatuur
verzekeren.*
Zo ja, voor welk bedrag
boven 1 5.000,-

Ja

Nee

Wilt u meer dan 1 12.500,aan overige kostbare zaken
verzekeren. Zo ja, voor welk
bedrag boven 1 12.500,-

Ja

Nee

1

* Woont u in een van de grote steden (Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam, Utrecht), dan is audiovisuele apparatuur
maar voor 1 2.500,- tegen diefstal verzekerd.
Deze beperking vervalt wanneer u kiest voor een algemeen eigen
risico van 1 100,-. Maar u kunt ook kiezen voor een aanvullende
diefstaldekking met de opgave hieronder.

1
Ja

1

Nee

Wilt u een diefstaldekking
voor het standaard verzekerde
bedrag van 1 5.000,- voor
audiovisuele apparatuur

Ja

Nee

(Indien u al hebt aangegeven dat u een hoger bedrag aan audiovisuele apparatuur wilt verzekeren, wordt ervan uitgegaan dat u
voor het volledige bedrag een diefstal-dekking wenst)

Toelichting waardemeters

Waardegarantie
In de praktijk is gebleken dat het voor veel mensen nogal ingewikkeld is om de waarde van hun woonhuis
of inboedel (verzekerde bedrag) vast te stellen. Een gevolg hiervan is dat velen te laag zijn verzekerd.
Dat kan bij schade problemen opleveren. De verzekeringsmaatschappij kan dan namelijk beroep doen
op onderverzekering. Daarom hebben wij een woonhuis- en inboedelverzekering met waardegarantie ontwikkeld.
Dit is een verzekering waarbij u nooit meer te laag bent verzekerd en dus bij schade een volledige vergoeding
ontvangt. Het enige wat u hoeft te doen is een zogenaamde ‘premiegrondslag’ vaststellen met behulp van de
waardemeter.
Herbouwwaardemeter (woonhuis)
Met behulp van deze meter kan de herbouwwaarde van uw woonhuis berekend worden. Deze meter dient
uitsluitend als hulpmiddel. In het aanvraagformulier is een aantal vragen ter bepaling van de herbouwwaarde
opgenomen. In plaats van het beantwoorden van deze vragen kan ook een recent opgemaakt taxatierapport,
waarin de herbouwwaarde is opgenomen, overlegd worden.
Inboedelwaardemeter
De inboedelwaardemeter gaat uit van een zestal vragen waaraan een puntensysteem is gekoppeld.
Elk antwoord levert een aantal punten op en het totaal aantal punten wordt vervolgens vermenigvuldigd
met 1 862,18. Bij een juist gebruik van de inboedelwaardemeter heeft u de garantie dat er bij schade
geen beroep wordt gedaan op onderverzekering.
Indien de te verzekeren inboedel zich bevindt in een woning met een herbouwwaarde van meer dan
1 250.000,-, dan kan de inboedelwaardemeter niet meer worden gebruikt. Wanneer u in zo’n geval via
een uitgebreide inventarisatielijst een betrouwbare opgave verstrekt van de (nieuw)waarde van uw
totale te verzekeren inboedel, met afzonderlijke vermelding van de waarde aan lijfsieraden, audiovisuele
apparatuur en andere kostbare inboedelzaken (zoals kunst en antiek), geldt die waarde wederom als
‘premiegrondslag’. De voordelen van ‘waardegarantie’ zijn ook dan van toepassing.
Kostbare zaken
In de uitkomst van de inboedelwaardemeter is al rekening gehouden met maximum standaard bedragen
voor enkele categorieën kostbare zaken:
– Audiovisuele- en computerapparatuur*: 2 5.000,Hieronder is te verstaan alle aanwezige beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur,alsmede alle
soorten computerapparatuur. Alles met inbegrip van de daarbij-behorende gebruikelijke randapparatuur
en geluids-, beeld-, en informatiedragers zoals platen, cassettes, compact-disks en floppy-disks.
* Bij een inboedelverzekering in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is de diefstaldekking beperkt tot maximaal 1 2.500,-, tenzij u kiest voor een eigen risico van 1 100,- (zie ook hieronder bij het onderwerp ‘Regio-indeling’). Bij het invullen van de inboedelwaardemeter kunt u aangeven
of u de diefstaldekking tot de volle 1 5.000,- (dit is het standaard daarvoor verzekerde bedrag) wenst
uit te breiden. Hieraan is wel extra premie verbonden (1 37,50 per jaar). Tevens bestaat de mogelijkheid
om audiovisuele apparatuur voor een bedrag boven de 1 5.000,- te verzekeren.
– Lijfsieraden: 2 2.500,Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden
en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander metaal, gesteente, mineraal, (bloed)koraal of andere
dergelijke stoffen, alsmede parels.
– Overige kostbare zaken: 2 12.500,Hier moet u denken aan antiek (ook antieke meubelstukken), kunstvoorwerpen (schilderijen,beelden enz.),
verzamelingen (postzegels, munten en andere zaken die uit liefhebberij worden verzameld).
Bij schade aan deze kostbare zaken ontvangt u maximaal de hiervoor vermelde bedragen.
Huurdersbelang
Onder huurdersbelang wordt verstaan de totale waarde van hetgeen u als huurder van de woning, voor uw
eigen rekening, hebt veranderd en verbeterd. Denk hierbij aan keuken- en badkamerrenovatie, aangebrachte
betimmeringen, behang- en schilderwerk, parket- en tegelvloeren. Ook gelden als huurdersbelang buiten de
woning, maar nog wel op de bijbehorende grond, door u aangebrachte voorzieningen als schuurtjes en
schuttingen. Schade aan onder huurdersbelang vallende zaken wordt tot maximaal 1 5.000,- vergoed.

