Inboedelwaardemeter 2020
De inboedelwaarde is het bedrag dat nodig is om uw inboedel te kunnen vervangen na een calamiteit.
Op de achterzijde vindt u de toelichting op deze meter.

Polisnummer
Naam verzekeringsnemer
Risicoadres
Postcode en plaatsnaam

1. Uw gegevens

punten

Betreft uw type woonhuis een bejaarden-,
verzorgings- of verpleeghuis?
Als dit het geval is, kunt u direct naar onderdeel 2:
kostbaarheden.

20

2. Kostbaarheden
Noteer hier de waarde van eventuele extra
kostbaarheden boven de genoemde bedragen.
Bezit u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?

€

Bezit u meer dan € 12.000 aan audiovisuele
apparaten en computerapparatuur?

€

Bezit u meer dan € 15.000 aan kunst
en antiek?

€

Bezit u meer dan € 15.000 aan instrumenten
waaronder foto- en filmapparatuur?

€

Bezit u meer dan € 15.000 aan
bijzondere verzamelingen?*

€

Wat is de leeftijd van de hoofdkostwinner?
35 jaar en jonger

22

36 t/m 50 jaar

29

51 t/m 70 jaar

39

71 jaar en ouder

37

Wat is de huishoudensamenstelling?
Alleenstaand (met/zonder inwonende kinderen)
Gehuwd/samenwonend (met/zonder inwonende kinderen)

0
10

Wat is het netto-maandinkomen hoofdkostwinner?
t/m € 1.000

0

€ 1.001 t/m € 2.000

10

€ 2.001 t/m € 3.000

17

€ 3.001 t/m € 4.850

28

€ 4.851 t/m € 7.000

40

Wat is de oppervlakte van de woning?
0 m2 t/m 90 m2

0

91 m2 t/m 140 m2

6

141 m2 t/m 190 m2

18

191 m2 t/m 300 m2
301 m2 t/m 450 m2
Totaal aantal punten (A)

+

23

+

29

€

Waarde extra mee te verzekeren (B)

3. Uw inboedelwaarde
x € 1.013

€

= Extra mee te verzekeren bedragen (B)

€

Totale inboedelwaarde

€

Aantal punten (A)

+

4. Ondertekenen
* Als u kostbaarheden en/of bijzondere bezittingen heeft, kan VLC & Partners u een
hiervoor toegesneden verzekering aanbieden. Wenst u hier meer informatie over?

Datum

O Ja

O Nee

Handtekening aanvrager

Plaats
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Toelichting

Inboedelwaardemeter
•

De inboedelwaardemeter bestaat uit 6 vragen waaraan een puntensysteem is gekoppeld.
Elk antwoord levert een aantal punten op. Het totaal aantal punten wordt vervolgens
vermenigvuldigd met € 1.013,-

•

De inboedelwaardemeter houdt rekening met maximale standaardbedragen voor audiovisuele
apparatuur, computerapparatuur, kunst en antiek (behalve antiek meubilair), lijfsieraden
(waaronder horloges), instrumenten en bijzondere verzamelingen. Is de waarde van een of meer
rubrieken hoger dan het standaard bedrag? Tel dan de meerwaarde op bij de inboedelwaarde.

•

U kunt de inboedelwaardemeter alleen gebruiken als het netto-maandinkomen van de
hoofdkostwinner maximaal € 7.000,- is. Onder netto-maandinkomen wordt verstaan het loon,
salaris en inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale
uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

•

U kunt de inboedelwaardemeter alleen gebruiken als het woonoppervlak niet groter is dan
450 m2. Onder de oppervlakte van de woning wordt verstaan het binnenshuis aanwezige
vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning,
alsmede de buitenshuis aanwezige privé (berg)ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox.

Audiovisuele en computerapparatuur
Hieronder vallen:
•

beeld- en geluidsapparatuur;

•

computerapparatuur: desktops, werkstations, servers, laptops, netbooks, notebooks, tablets, etc.;

•

bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur en actuele software;

•

gameconsoles en gamesoftware;

•

geluids-, beeld-, en informatiedragers: cd’s, dvd’s, usb-sticks, geheugenkaarten,

•

harddisks, cd/dvd-branders;

•

telefoons: mobiel, smartphones, inclusief prepaid kaarten.

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;

•

muziekinstrumenten.

Mogelijkheden voor uw kostbaarheden en/of bijzondere bezittingen.
Wilt u de waarde boven € 6.000,- (lijfsieraden) meeverzekeren?
o Kostbaarhedenverzekering - u heeft dan ook dekking buiten de woning
o Inboedelverzekering - u heeft dan alleen dekking binnen de woning
o Combinatie van inboedel- en kostbaarhedenverzekering
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