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- Inboedel in ander gebouw in Nederland

- Maximaal 3 maanden tot € 7.500
- Alle inboedel, ook kostbaarheden en mobiele elektronica
- Alleen Basisdekking, ook als Allrisk is gekozen

- Maximaal 3 maanden zonder maximum
- Geen kostbaarheden
- Basisdekking of Allriskdekking

- Inboedel in auto

- Maximaal 3 maanden tot € 7.500
- Diefstal € 500 of € 250
- Alleen Basisdekking, ook als Allrisk is gekozen

- Maximaal 3 maanden zonder maximum
- Diefstal € 250
- Alleen Basisdekking, ook als Allrisk is gekozen

- Inboedel tijdens vervoer en verblijf in
Europa

Niet verzekerd

- Maximaal 3 maanden zonder maximum
- Alleen brand, blikseminslag, inductie, luchtverkeer, ontploffing,
schroeien, smelten, zengen

- Inboedel in de tuin (niet de tuinaanleg en
inrichting)

Niet verzekerd, optioneel:
- Keuzedekking Mobiele elektronica
- Keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis

- Maximaal 3 maanden in de tuin verzekerd
- Beroepsuitrusting niet verzekerd
- Kostbaarheden niet verzekerd, optioneel: keuzedekking
Buitenhuisdekking

- Inboedel buiten de tuin (open lucht)

Niet verzekerd, optioneel:
- Keuzedekking Mobiele elektronica (Nederland)
- Keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis (wereld)

Maximaal 3 maanden buiten de tuin verzekerd:
- Diefstal, storm, neerslag, hagel, vandalisme niet verzekerd
- Beroepsuitrusting en voer-, vaar- en luchtvaartuigen niet verzekerd
- Kostbaarheden niet verzekerd, optioneel: Keuzedekking
Buitenhuisdekking (wereld)

- Bijzondere bezittingen

€ 15.000 (op te hogen)

€ 27.000 (op te hogen)

- Geld, geldswaardige papieren, losse
edelstenen, onbewerkte edelmetalen

€ 500

€ 1.250

- (Schotel)antennes, zonweringen aan
woonhuis bevestigd

Verzekerd als huurdersbelang/eigenarenbelang:
€ 6.000 (op te hogen)

Verzekerd als inboedel: geen maximum

- Sieraden

€ 6.000 (op te hogen)

Diefstal: € 2.500 (op te hogen)
Overige schadeoorzaken: € 6.000 (op te hogen)

- Tuin(aanleg en inrichting)

€ 25.000

10% van verzekerd bedrag inboedel

- Voer-, vaar-, luchtvaartuigen

Diefstal zonder braaksporen: niet verzekerd

Diefstal zonder braaksporen: € 500

- Zonnepanelen

Verzekerd als huurdersbelang/eigenarenbelang:
€ 6.000 (op te hogen)

Verzekerd, mits keuzedekking Glas meeverzekerd

Allriskdekking geldt niet voor tuin

Allriskdekking geldt wel voor tuin

Dekkingsgebied

Verzekerde objecten en verzekerde bedragen

Dekking
- Allriskdekking tuin
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- Buitenhuis mobiele elektronica

Niet verzekerd, optioneel keuzedekking Mobiele elektronica
(Nederland)

- Verzekerd (Nederland)
- Laptop niet verzekerd, optioneel keuzedekking Buitenhuis (wereld)

- Diefstal zonder braaksporen voer-, vaar-,
luchtvaartuigen

Niet verzekerd

Verzekerd tot € 500

- Diefstal tuindecoratie

Niet verzekerd

Verzekerd

- Dieren

Niet verzekerd. Schade door brand en ontploffing is wel verzekerd.

Niet verzekerd. Schade door een verzekerde gebeurtenis die is
ontstaan door dieren is wel verzekerd.

- Eigen gebrek

Niet verzekerd. Schade door brand en ontploffing is wel verzekerd.

Niet verzekerd. Schade door een verzekerde gebeurtenis die is
ontstaan door het eigen gebrek is wel verzekerd.

- Hagel tuinmeubelen

Verzekerd

Niet verzekerd

- Klein molest: rellen, relletjes, opstootjes,
plundering

Schade aan tuin verzekerd

Schade aan tuin niet verzekerd

- Klein molest: werkstaking

Niet verzekerd: werkstaking is geen onderdeel van klein molest

Verzekerd: werkstaking is onderdeel van klein molest

- Ondeskundig of onjuist uitgevoerde
werkzaamheden

Niet verzekerd: alle werkzaamheden. Schade door brand en
ontploffing is wel verzekerd.

Niet verzekerd: werkzaamheden in kader van reiniging, onderhoud en
reparatie. Schade door brand en ontploffing is wel verzekerd.

- Scheurvorming

Niet verzekerd. Schade door brand en ontploffing is wel verzekerd.

Basisdekking: niet verzekerd
Allriskdekking: verzekerd, mits veroorzaakt door een verzekerde
gebeurtenis.

- Storm tuinmeubelen

Verzekerd

Niet verzekerd

- Vallen en stoten mobiele elektronica

Niet verzekerd, optioneel keuzedekking Mobiele elektronica

Basisdekking: niet verzekerd
Allriskdekking: verzekerd

- Water uit waterbed

Basisdekking: niet verzekerd
Allriskdekking: wel verzekerd

Verzekerd

- Noodvoorzieningen

Onbeperkt

10% verzekerd bedrag inboedel

- Sanering

€ 5.000

10% verzekerd bedrag inboedel

- Vervangend onderdak en extra kosten voor
levensonderhoud

€ 25.000

10% verzekerd bedrag inboedel per onderdeel

Dekking opgenomen in de voorwaarden

Dekking opgenomen in clausules

Kosten

Keuzedekkingen, optioneel mee te verzekeren
- Beroepsuitrusting
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- Glas

- Zonnepanelen: verzekerd als onderdeel van huurdersbelang/
eigenarenbelang
- Glaspanelen bedoeld als gevelversiering: verzekerd als
onderdeel van huurdersbelang/ eigenarenbelang
- Zelf schade laten herstellen: alleen na overleg a.s.r.

- Zonnepanelen: verzekerd onder de glasdekking (mits
meeverzekerd)
- Glaspanelen bedoeld als gevelversiering: verzekerd onder de
glasdekking (mits meeverzekerd)
- Zelf schade laten herstellen: tot € 500

- Kostbaarheden

- Keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenhuis
- € 7.500, € 15.000, € 25.000
- Verlies in het woonhuis: verzekerd

- Keuzedekking Buitenhuisdekking
- 10% verzekerd bedrag inboedel
- Verlies in het woonhuis: niet verzekerd

- Mobiele elektronica

- Keuzedekking Mobiele elektronica
- Smartphone, mobiele telefoon, smartwatch, smartglasses:
verzekerd
- Geen maximum
- Verlies buiten woonhuis: niet verzekerd
- Nederlanddekking

- Keuzedekking Buitenhuisdekking
- Smartphone, mobiele telefoon, smartwatch, smartglasses: niet
verzekerd
- 10% verzekerd bedrag inboedel, laptop € 1.000
- Verlies buiten woonhuis: wel verzekerd
- Werelddekking

- Verhuur

Dekking opgenomen in de voorwaarden

Dekking opgenomen in clausules

- Eigen risico storm huurdersbelang

(Schotel)antennes, zonweringen, zonnepanelen € 75

Geen eigen risico

- Eigen risico algemeen

Eigen risico dat op polisblad staat is van toepassing
Standaard geldt:

Eigen risico dat op polisblad staat is van toepassing
Standaard geldt:

- Basisdekking en Allriskdekking: € 0, € 100 of € 500
- Clausules: extra eigen risico in kader van schadelastbeperking

- Basisdekking: € 0
- Allriskdekking: € 100 of € 0 (afkoop)
- Clausules: aanvullend of afwijkend eigen risico

Niet van toepassing

Inboedelwaardemeter moet op ons verzoek binnen 60 dagen
opnieuw ingevuld worden:
- na een verhuizing
- na een schademelding
- 5 jaar na een vorige opgave

2,5 %

Indexcijfer CBS

Eigen risico

Verplichtingen
- Inboedelwaardemeter

Premie
- Indexering
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- Onbewoond, buiten gebruik

Beperkte dekking:
- tot en met 12 maanden: inbraak, diefstal of vandalisme alleen
verzekerd na braaksporen aan het woonhuis
- langer dan 12 maanden: alleen brand, ontploffing, blikseminslag,
storm, hagel en luchtverkeer

Beperkte dekking: inbraak, diefstal of vandalisme alleen verzekerd na
braaksporen aan het woonhuis

- Verbouw, aanbouw

- Bewoond en wind -en waterdicht: volledige dekking
- Onbewoond of niet wind- en waterdicht: brand, ontploffing,
bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk, luchtverkeer, diefstal-,
inbraak-, vandalismeschade alleen na braaksporen

- Bewoond en wind- en waterdicht: volledige dekking
- Onbewoond: brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel,
sneeuwdruk, luchtverkeer, diefstal-, inbraak-, vandalismeschade
alleen na braaksporen
- Niet wind- en waterdicht: brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel,
sneeuwdruk, luchtverkeer

Bijzondere situaties

