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Waarom de InboedelWaardeMeter? Uit vele onderzoeken 

is gebleken dat de meeste inboedels te laag zijn verzekerd (dus onder-

verzekerd zijn). Bij schade kan dit vervelende financiële gevolgen

hebben. Dit risico kunt u vermijden. Als u de te verzekeren waarde

vaststelt met behulp van de InboedelWaardeMeter zal er bij schade

door ons geen onderverzekering worden toegepast. Gegarandeerd niet.

Als uw inboedel zich bevindt in een woning met een herbouwwaarde

van meer dan ¤ 226.890,- kan de InboedelWaardeMeter niet worden

toegepast. Dan kunt u het te verzekeren bedrag vaststellen met

behulp van een uitgebreide inventarisatielijst. Uw verzekerings-

adviseur kan u daaraan helpen.

Gebruiksaanwijzing De InboedelWaardeMeter gaat uit van een

puntensysteem. Dit is gebaseerd op de gemiddelde waarde van vele

inboedels en bevat slechts zes vragen met standaardantwoorden.

Elk antwoord geeft een aantal punten. Het totale puntenaantal

vermenigvuldigt u met een vast bedrag. In de uitkomst is al rekening

gehouden met de volgende maxima voor:

- audiovisuele en computerapparatuur ¤ 4.538,-

- lijfsieraden ¤ 2.269,-

- overige bijzondere bezittingen ¤ 11.345,-

- huurdersbelang ¤ 4.538,-

Zodra de waarde van uw inboedel voor deze onderdelen hoger is dan

hier genoemd, moet u het meerdere aan het resultaat van de punten-

telling toevoegen.

Garantie Bij een juist gebruik van de InboedelWaardeMeter en

met het verzekeren van de vastgestelde waarde hebt u de garantie 

dat er bij schade door ons geen onderverzekering wordt toegepast.

Voor onderdelen van de inboedel die volgens de puntentelling zijn

begrensd, geldt de garantie tot het maximum van het aangegeven

bedrag; als er sprake is van bijtellingen voor die onderdelen, dan

geldt de garantie zonder maximum. Bij verhuizing, schade of na

verloop van vijf jaar kunnen wij u vragen het verzekerde bedrag

opnieuw vast te stellen aan de hand van de InboedelWaardeMeter,

opdat de garantie kan worden verlengd.
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