Verschillen Inboedel
Voorwaardenmodel 2015-01 / Voorwaardenmodel 2013-01
Informatie voor de adviseur

Inboedel
Onderwerp

VVP 2013

VVP 2015

Herstel tuin en balkon

Optionele dekking Tuin en balkon tot € 7.500 (inb + whs
samen: € 15.000)

Standaard dekking tot €25.000. Eén keer uitkering op inboedel
of woonhuis.

Diefstal buiten woonhuis , op eigen perceel van tuinmeubelen,
e.d.

Optionele dekking Tuin en balkon tot € 7.500
(inb + whs samen: € 15.000)

Standaard dekkingtot € 25.000. Eén keer uitkering op inboedel
of woonhuis.

Opruimingskosten

€ 5.000

Onbeperkt

Dekking verhuur

Verschillende soorten verhuur beperkt omschreven

Alle soorten verhuur omschreven (zoals Airbnb)

Laadpalen

Niet verzekerd

Huurdersbelang: verzekerd mits op eigen terrein

Bewaking woonhuis

Niet verzekerd, in praktijk wel vergoed onder
bereddingskosten

Opgenomen bij bereddingskosten

Noodvoorzieningen

€ 5.000

Onbeperkt

Afvoeren omgevallen bomen

Niet verzekerd

Als inboedel in woonhuis is beschadigd door omvallende
boom, ook afvoeren verzekerd

Terreinafscheiding

Huurdersbelang: beplanting als terreinafscheiding niet verzekerd

Huurdersbelang: beplanting als terreinafscheiding wel
verzekerd

(Huis)dieren

Niet verzekerd

Huisdieren niet verzekerd, dieren beperkt
(binnenvliegende vogels wel, ongedierte niet)

Koelkast/ diepvries

Minimale duur stroomuitval

Geen minimale duur stroomuitval

Noodzakelijk verblijf pension hotel en extra kosten

Verzekerd tot € 10.000

€ 15.000, max 12 maanden

Verzekerd tot € 5.000

Geen maximering, max 12 maanden

levensonderhoud
Kosten tijdelijke opslag en vervoer daarvan
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Mobiele elektronica in de woning exclusief smartphones

Standaard Basis of Allrisk voor:
- beeld-, audio- en videoapparatuur
- beeld- en geluidsdragers
- computers

Standaard alleen Basis dekking (ook als Allrisk gekozen is)
voor mobiele elektronica:
- laptop
- tablet
- mobiele geluidsdragers (zoals iPod)
- mobiele navigatie
- gadgets zoals Google Glass, smartwatch
- draagbare dvd spelers
- mobiele spelcomputers
- gehoorapparaten

- € 15.000 onbeperkt op te hogen
- Nieuwwaarderegeling, afschrijving niet in polisvoorwaarden
- Herstel mogelijk, dan herstel, anders geld

Optioneel Mobiele elektronica ->
Allrisk dekking in de woning
- geen bedrag, elektronica is verzekerd
- afschrijving in polisvoorwaarden
Mobiele elektronica buiten de woning exclusief smartphones

Optioneel Kostbaarheden verlies en buitenshuis ->
Allrisk dekking + verlies:
- beeld-, audio- en videoapparatuur
- beeld- en geluidsdragers
- computers
- Maximaal € 7.500, mobiele elektronica € 2.500
- Nieuwwaarde/zeldzaamheidswaarde, afschrijving niet in
polisvoorwaarden
- Herstel mogelijk, dan herstel, anders geld
- Werelddekking

Smartphones in de woning

Standaard verzekerd als inboedel : Basis of Allrisk

Optioneel Mobiele elektronica ->
Allrisk dekking buiten de woning
- laptop
- tablet
- mobiele geluidsdragers (zoals iPod)
- mobiele navigatie
- gadgets zoals Google Glass, smartwatch
- draagbare dvd spelers
- mobiele spelcomputers
- gehoorapparaten
- geen bedrag, elektronica is verzekerd
- afschrijving in polisvoorwaarden
- Nederland dekking
Standaard Basis
Optioneel Mobiele elektronica: In het woonhuis
Allrisk dekking
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Smartphones buiten de woning

Niet verzekerd

Optioneel Mobiele elektronica, Allriskdekking in Nederland

Sieraden in het woonhuis

Tot € 2.000, onbeperkt op te hogen

Tot € 6.000, onbeperkt op te hogen

Sieraden buiten het woonhuis

Optioneel Kostbaarheden verlies en buitenshuis, € 7.500

Optioneel Kostbaarheden verlies en buitenshuis, keuze uit 3
bedragen: € 7.500, € 15.000, € 25.000. Wel alleen als het verzekerd bedrag in de woning ook opgehoogd is.

Bijzondere bezittingen buiten het woonhuis

Optioneel Kostbaarheden verlies en buitenshuis, € 7.500

Optioneel Kostbaarheden verlies en buitenshuis, keuze uit 3
bedragen: € 7.500, € 15.000, € 25.000
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