Inboedelwaardemeter

Toelichting

(behorende bij Pakketpolis Particulier)
Voordat u tot invullling van de Inboedelwaardemeter
overgaat, verzoeken wij u de toelichting te lezen.

Naam : __________________________________

Postcode/woonplaats: _____________________

Adres: __________________________________

Polisnummer

1. leeftijd hoofdkostwinner
29 jaar en jonger
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 t/m 69 jaar
70 jaar en ouder
aantal punten:

2. gezinssamenstelling
a. alleenstaande zonder inwonende kinderen
jonger dan 35 jaar
35 jaar t/m 54 jaar
55 jaar en ouder
b. echtpaar/samenwonenden zonder
inwonende kinderen
hoofdkostwinner jonger dan 35 jaar
hoofdkostwinner 35 jaar t/m 54 jaar
hoofdkostwinner 55 jaar en ouder
c. alleenstaande/echtpaar/samenwonenden
met inwonende kinderen
jongste kind 0 t/m 5 jaar
jongste kind 6 t/m 12 jaar
jongste kind 13 t/m 17 jaar
jongste kind 18 jaar en ouder en/of
andere inwonende meerderjarige(n)
aantal punten:

3. type woning
eengezinshoek- of tussenwoning
eengezinswoning twee onder
een kap
eengezinswoning luxe en/of geheel
vrijstaand, boerderij, deel
bedrijfspand
bungalow, villa, grachtenhuis,
herenhuis
overig (w.o. boven-/benedenwoning,
flat)
aantal punten:

puntenverdeling
2,5
12,5
22,5
30,0
17,5
7,5

2,5
5,0
7,0

9,5
17,0
19,0

12,0
14,5
22,0
30,0

4,5
6,5
9,0

11,0

: _____________________

4. gezinsinkomen
t/m € 750,-€ 751,-- t/m € 1.000,-€ 1.001,-- t/m € 1.500,-€ 1.501,-- t/m € 2.000,-€ 2.001,-- t/m € 2.500,-€ 2.501,-- t/m € 3.000,-€ 3.001,-- en meer
aantal punten:

5. waarde woning op basis van herbouwwaarde
N.B. Bij huur of eigendom van een woning
met een herbouwwaarde van meer dan
€ 500.000,-- is de inboedelwaardemeter niet
van toepassing.
bij huurhuis
0,0
t/m € 50.000,-1,5
t/m € 75.000,-3,5
t/m € 100.000,-5,0
t/m € 125.000,-7,0
t/m € 175.000,-8,5
t/m € 250.000,-10,0
t/m € 375.000,-15,0
t/m € 500.000,-20,0
aantal punten:
Boven € 500.000,- niet gebruiken!
6. geschat huurdersbelang
€ 0,-- of koopwoning
t/m € 1.250,-t/m € 2.500,-t/m € 3.750,-t/m € 5.000,-aantal punten:

2,0

x € 900,--

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)
heeft u meer dan € 5.000,-- aan lijfsieraden?
Zo ja, welk bedrag boven € 5.000,--?
heeft u meer dan € 10.000,-- aan audiovisuele en computerapparatuur?
Zo ja, welk bedrag boven € 10.000,--?
heeft u meer dan € 12.500,-- aan bijzondere bezittingen?
Zo ja, welk bedrag boven € 12.500,--?
is het huurdersbelang meer dan € 5.000,--?
Zo ja, welk bedrag boven € 5.000,--?
De totaal geschatte waarde van mijn inboedel is:

De Inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld. Ik verzoek u vriendelijk de
geschatte waarde als verzekerd bedrag op te nemen.

Handtekening:

0,0
1,5
3,0
4,0
5,5

Totaal aantal punten 1 t/m 6:

Subtotaal:

Plaats:

2,5
5,0
10,0
15,0
20,0
27,5
35,0

datum:

€ _____________

Gezinsinkomen
Hieronder wordt verstaan het netto
maandinkomen van alle tot het gezin
behorende personen. 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.
Waarde woning op basis
van herbouwwaarde
Onder herbouwwaarde wordt het
bedrag verstaan dat nodig is om de
woning geheel nieuw te bouwen
(inclusief fundering). Voor eigenaren
kan deze waarde veelal worden overgenomen van het laatste polisblad of
de prolongatienota van de woonhuisverzekering. Voor etagewoningen en
appartementen geldt de herbouwwaarde van het desbetreffende
gedeelte van het gebouw.
Huurdersbelang
Onder huurdersbelang wordt verstaan de door de huurder voor eigen
rekening aangebrachte veranderingen en verbeteringen aan de
woning zoals c.v., behang- en witwerk, keuken- en sanitaire installaties
betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen.
Lijfsieraden
Dit zijn sieraden, inclusief horloges,
die zijn vervaardigd om op of aan het
lichaam te worden gedragen en die
geheel of ten dele bestaan uit edelof ander metaal, gesteente, mineraal,
ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels.
Audiovisuele en computerapparatuur
Hieronder wordt verstaan:
alle particuliere beeld-, geluids-, ontvangst-, zend- en computerapparatuur, met inbegrip van de daarbij
behorende randapparatuur (zoals
boxen, monitoren, printers, cassettes,
cd's, floppy's, cd-roms, e.d.)

Bijzondere bezittingen
€ _____________ + Hieronder wordt verstaan:
- antiek;
€ _____________ + - kunst;
- goud en zilver(werk) geen
€ _____________ +
lijfsieraden zijnde;
- foto- en filmapparatuur
€ _____________ + - verzamelingen;
- muziekinstrumenten.
€
==============
Schade door diefstal
Het diefstalrisico van lijfsieraden
en/of audiovisuele en computerapparatuur is boven de standaard
maximum vergoeding mee te verzekeren tegen een meerpremie welke
op aanvraag wordt verstrekt.

