
Bijlage 1 

Inboedelwaardemeter verzekeraar A 

Leeftijd hoofdkostwinner  Punten   Netto maandinkomen huishouden Punten 

Ο 30 jaar en jonger  3   Ο  € 1.101 t/m € 1.600  2 
Ο  31 t/m 40 jaar  5  Ο  € 1.601 t/m € 2.100  4 
Ο  41 t/m 45 jaar  11  Ο  € 2.101 t/m € 2.600  7 
Ο  46 t/m 50 jaar  16  Ο  € 2.601 t/m € 3.100  11 
Ο  51 t/m 60 jaar  23  Ο  € 3.101 t/m € 3.600  14 
Ο  61 t/m 70 jaar  20  Ο  Meer dan € 3.600  16 
Ο  71 jaar en ouder  18 
 
Aantal punten   ____   Aantal punten   ____  
 
Samenstelling huishouden    WOZ waarde woning 
 
Ο Alleenstaande zonder  Punten   Ο t/m € 110.000  3 
    inwonende kinderen  3   Ο € 110.000 t/m € 210.000 6 
Ο Alleenstaande met     Ο € 210.001 t/m € 310.000 9 
    inwonende kinderen  6   Ο € 310.001 t/m € 410.000 14 
Ο Echtpaar/samenwonenden 16   Ο € 410.001 t/m € 510.000 22 
    zonder inwonende kinderen    Ο € 510.001 t/m € 600.000 33 
Ο Echtpaar/samenwonenden 18 
    met inwonende kinderen 
 
Aantal punten   ____   Aantal punten   ____ 
 
Bijtelling koopwoning 
 
Ο Koopwoning   12 
 
Aantal punten   ____   Totaal aantal punten   ____ 
 
Voorlopige geschatte waarde inboedel: € 1.150 x totaal aantal punten € ____________  
 
Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd): 
Ο Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele en computerapparatuur? 
    Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000?     € ____________ + 
Ο Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden? 
    Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?     € ____________ + 
Ο Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen? 
    Zo ja, welk bedrag boven € 15.000?      € ____________ + 
 
 
De geschatte totale waarde van uw inboedel is    € ____________ 
 
 
 
 
 
 



Toelichting op de Inboedelwaardemeter 
 
Algemeen 
 
De inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de waarde van 
een inboedel vast te stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt 
wijzigen. Het puntensysteem van de Inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van 
onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland. 
 
Netto maandinkomen huishouden 
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het 
huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, 
ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen 
worden niet meegerekend. 
 
WOZ-waarde woning 
Dit is de economische waarde van uw woning zoals die is vastgesteld door de gemeente waarin u 
woont.  De inboedelwaardemeter is niet bruikbaar voor woningen met een hogere WOZ-waarde dan 
€ 600.000. 
 
Audiovisuele en computerapparatuur 
Hieronder vallen: 
- alle beeld-, geluids -, ontvang- en zendapparatuur 
- alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers). 
- alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur. 
- alle geluids-, beeld-, en informatiedragers (b.v. CD’s, langspeelplaten, diskettes, CD-Rom’s). 
 
Lijfsieraden 
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 materiaal, gesteente, mineraal, parels, 
(bloed)koraal of andere dergelijke materialen. 
 
Bijzondere bezittingen 
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
verzamelingen, antiek, kunst en muziekinstrumenten. 
 
  



Bijlage 2 
 
Polisvoorwaarden particuliere aansprakelijkheidsverzekering Verzekeraar A. 
 
Artikel 1.1 Omvang van de dekking  
Gedekt is de hierna omschreven burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde voor schade 
door een gebeurtenis, indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden. 
 
1.1.1  Particulier  
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde persoon als particulier (behalve 
huispersoneel). 
2.1.2  Bedrijf / beroep / werkzaamheden De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de hierna 
genoemde verzekerde personen ten aanzien van het door hen uitoefenen van een (neven)bedrijf of 
(neven)beroep of het verrichten van betaalde werkzaamheden, zoals hierna omschreven. 
a. Huispersoneel, voor zover het gaat om werkzaamheden die voor andere verzekerde personen 
worden verricht. 
b. Kinderen die werkzaamheden verrichten voor een derde, al dan niet tegen betaling, tijdens 
vakantie, in vrije tijd of in het kader van een studie. 
 
Niet gedekt zijn de aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten 
betrekkingen. 
Niet gedekt is de overige aansprakelijkheid verband houdend met het uitoefenen van een 
(neven)bedrijf of (neven) beroep of het verrichten van betaalde werkzaamheden. 
 
  



Bijlage 3 
 
Polisvoorwaarden woonhuisverzekering verzekeraar A. 
 
Artikel 5 Risicowijziging 
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, 
verzekeraar in kennis te stellen van wijzigingen, zoals hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer 
aannemelijk maakt dat hij van het optreden van die wijziging niet op de hoogte was en dat 
redelijkerwijs ook niet kon zijn. 
 
 
a. Wijziging van gebruik, bouwaard of dakbedekking van het woonhuis, zoals in de polis omschreven. 
b. Het feit dat het woonhuis 
- geheel of grotendeels leeg komt te staan en/of 
- buiten gebruik wordt gesteld gedurende een aaneengesloten periode die (naar verwachting) langer 
dan twee maanden zal duren en/of - geheel of gedeeltelijk wordt gekraakt. 
 
Artikel 11 Vaststelling door expert 
 
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden in overleg met 
verzekeringnemer door een door de maatschappij benoemde expert vastgesteld. 
Indien door de maatschappij of verzekeringnemer vaststelling van de schadeomvang door twee 
experts wordt gewenst, benoemen zij elk een expert. Voor het geval van verschil benoemen de twee 
experts samen een derde expert, die binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers de 
bindende vaststelling zal verrichten. 
 
  



Bijlage 4 
 
Polisvoorwaarden inboedelverzekering verzekeraar A. 
 
3.5 Garantie tegen onderverzekering 
 
3.5.1 De maatschappij garandeert bij schade geen beroep te doen op onderverzekering indien de 
waarde van de inboedel is vastgesteld door invulling van de inboedelwaardemeter of 
inventarisatielijst volgens de  daarin vermelde aanwijzingen. 
 
De maatschappij kan herwaardering vragen: 
– bij verhuizing; 
– na een schade; 
– na verloop van vijf jaar na een vorige waardering. 
3.5.2 Indien de verzekerde som te laag blijkt te zijn als gevolg van onjuiste invulling van de 
inboedelwaardemeter of inventarisatielijst, kan geen beroep worden gedaan op 
de garantie zoals onder 3.5.1 vermeld. 
Dit geldt ook indien verzekeringnemer niet binnen twee maanden voldoet aan een verzoek tot 
herwaardering.  Indien de verzekerde som dan lager is dan de waarde waarvan wordt uitgegaan bij 
de schaderegeling, vindt vergoeding van de vastgestelde schade en kosten plaats in de verhouding 
van de verzekerde som tot die waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis en tot de toepasselijke 
maxima. 
 
De expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten worden ook in het geval van 
onderverzekering volledig vergoed. 
 
2.5 Dekking boven de verzekerde som 
 
Zonder maximum: 
2.5.1 bereddingskosten; 
2.5.2 expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten. 
 
Tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor elk onderdeel 2.5.3 t/m 2.5.10.c afzonderlijk: 
2.5.3 kosten van tuinaanleg en beplanting behorende bij de woning tegen alle gedekte 
gebeurtenissen, met uitzondering van storm, neerslag, diefstal of poging daartoe en vandalisme; 
2.5.4 extra hotel- en pensionkosten die verzekerde als gevolg van een gedekte gebeurtenis moet 
maken; 
2.5.5 kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken als gevolg van een gedekte gebeurtenis; 
2.5.6 opruimingskosten; 
2.5.7 kosten van noodvoorzieningen; 
2.5.8 inboedel van derden in de woning tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar alleen indien en 
voor zover verzekerde een schade daaraan voor zijn rekening heeft genomen; 
2.5.9 kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde zijn, van herstel of vervanging van 
apparaten en/of installaties van openbare (nuts)bedrijven in de woning op dezelfde voorwaarden als 
de verzekerde zaken; 
2.5.10 kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde als huurder van de woning zijn, van: 
a. herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk en betimmeringen van de woning als 
gevolg van schade door een gedekte gebeurtenis; 
b. herstel van schade aan de woning als gevolg van braak of een poging daartoe; 
c. opsporing en herstel van een defect aan een waterleiding-, centrale verwarming-, airconditioning- 
of sprinklerinstallatie of aan op deze installaties aangesloten leidingen en/of toestellen, inclusief het 



daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan de woning, indien dat defect is ontstaan door 
het springen door vorst.  
 
Tot een maximum van € 908,– voor beide onderdelen 2.5.11 en 2.5.12 afzonderlijk: 
 
2.5.11 geld en geldswaardig papier van verzekerde en van derden onder berusting, op dezelfde 
voorwaarden als de inboedel, voor zover door de daardoor ontstane schade geen aanspraak kan 
worden gemaakt op vergoeding krachtens een vergoedingsregeling van uitgevende instanties of uit 
anderen hoofde. 
Indien voor gebruik van geldswaardig papier voorschriften zijn uitgevaardigd door de uitgevende 
instanties, bestaat uitsluitend recht op schadevergoeding indien deze voorschriften zijn nageleefd. 
2.5.12 vaartuigen en aanhangwagens, alsmede losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, 
caravans, aanhangwagens en vaartuigen van verzekerde, alles voor zover dienende tot prive gebruik 
en mits aanwezig in de woning of in bij de woning behorende bijgebouwen of binnenshuis aanwezige 
prive (berg)ruimten tegen alle gedekte gebeurtenissen. 
 
Artikel 11 Vaststelling door expert 
 
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden in overleg met 
verzekeringnemer door een door de maatschappij benoemde expert vastgesteld. 
Indien door de maatschappij of verzekeringnemer vaststelling van de schadeomvang door twee 
experts wordt gewenst, benoemen zij elk een expert. Voor het geval van verschil benoemen de twee 
experts samen een derde expert, die binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers de 
bindende vaststelling zal verrichten. 
 


