Herbouwwaardemeter
Woonhuis 2022
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw huis, op dezelfde plaats, met dezelfde grootte en met
dezelfde bestemming opnieuw te bouwen. Dit formulier kan worden gebruikt tot een herbouwwaarde van
€ 1.500.000. Per woonhuisverzekering kan één type woonhuis verzekerd worden.
Polisnummer
Naam verzekeringsnemer
Risicoadres
Postcode en plaatsnaam

1. Type woonhuis met prijs per m³
Tussenwoning .......................................... € 680

Boven- of benedenwoning ..................... € 680

Rijtjeshuis .................................................. € 680

Recreatiewoning ...................................... € 895

Hoekwoning ............................................. € 775

Garage/berging ....................................... € 680

Twee-onder-een-kapwoning .................. € 795

Woonboerderij ......................................... € 895

Vrijstaande woning ................................. € 895

Flat/appartement 5 t/m 8 bouwlagen..... € 775

Flat/appartement t/m 4 bouwlagen

€ 840

2. Inhoud woonhuis in m³
Inhoud woonhuis incl. eventuele inpandige garage en berging.
(voor type woonhuis “garage” heeft u nu de volledige inhoud berekend)

m3

A

Is de inhoud kleiner dan 250 m3? Tel dan 10% bij de hiervoor gegeven inhoud op
(max 250 m3). (geldt niet voor type opstal “garage”)

m3

B

Is er een niet-inpandige garage aanwezig en uw woonhuis is vrijstaand of 2-onder-1-kap?
Tel bij elk ander type woonhuis 20 m3 op. (geldt niet voor type opstal “garage”)

m3

C

Is er een niet-inpandige berging of tuinhuis aanwezig? Tel dan 7,5 m3 bij de inhoud op.
(geldt niet voor type opstal “garage”)

m3

D

+

E

Basis berekening herbouwwaarde
(optelsom A, B, C en D)

3. Berekening herbouwwaarde
Herbouwwaarde

€

per m3 x

per m3 (E)

Eventuele toeslag luxe (keuken, badkamer etc.) en/of bijzondere omstandigheden.
Een keuken of badkamer is luxe als de waarde meer is dan € 25.000. Dit bedrag geldt per
ruimte. Stel uw badkamer is € 50.000 waard, dan vult u € 50.000 - € 25.000 = € 25.000 in.
Is de waarde lager dan € 25.000 dan hoeft u niets in te vullen.

+
Totaal €

4. Ondertekenen
Datum

Handtekening aanvrager

Plaats
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