Inboedelmeter
1. Leeftijd hoofdkostwinner
Geboortedatum
30 jaar of jonger			
31 t/m 40 jaar			
41 t/m 45 jaar			
46 t/m 50 jaar			
51 t/m 60 jaar			
61 t/m 70 jaar			
71 jaar en ouder			
Punten 1

8. Antiek, kunst, verzamelingen
en instrumenten

Indien u in een koopwoning woont,kunt u
verdergaan naar vraag 6

3
5
11
16
23
20
18

5. Huurwoning huurdersbelang
€ 0			
t/m € 2.500			
t/m € 4.000			
t/m € 6.000			
Punten 5

6
10
16
20

U bent standaard verzekerd tot een
bedrag van € 15.000. Bezit u méér
dan € 15.000, wat is dan het meerdere
boven € 15.000. Dit bedrag moet u in deze
inboedelmeter extra optellen bij uw
verzekerd bedrag.
+€

Totaal aantal punten 1 t/m 5

9. Huurdersbelang
2. Gezinssamenstelling
alleenstaand zonder
inwonende kinderen			
alleenstaand met
inwonende kinderen			
echtpaar/samenwonend zonder
inwonende kinderen			
echtpaar/samenwonend met
inwonende kinderen			
Punten 2

Subtotaal geschatte inboedelwaarde
x € 1.140
3
6
16
18

3. Netto maandinkomen
t/m € 1.100			
t/m € 1.600			
t/m € 2.100			
t/m € 2.600			
t/m € 3.100			
t/m € 3.600			
meer dan € 3.600			
Punten 3

0
2
4
7
11
14
16

Indien u in een huurwoning woont, kunt u
verdergaan naar vraag 5

51220 (08-11)

4. Koopwoning WOZ-waarde

Bijtellingen
(i.v.m bijzondere bezittingen)

6. Lijfsieraden
U bent standaard verzekerd tot een
bedrag van € 6.000. Bezit u méér dan
€ 6.000, wat is dan het meerdere boven
€ 6.000. Dit bedrag moet u in deze
inboedelmeter extra optellen bij uw
verzekerd bedrag.
+€
Sieraden zijn tot maximaal € 2.500 voor
diefstal verzekerd. Zijn uw sieraden meer
waard dan € 2.500, dan kunt u de
meerwaarde tegen een premieopslag
meeverzekeren.
Wilt u dit?
Zo ja, wat is het bedrag €

7. Audio- video- en

t/m € 110.000			

15

computerapparatuur

t/m € 210.000			
t/m € 270.000			
t/m € 320.000			
t/m € 370.000			
t/m € 430.000			
meer dan € 430.000			
Punten 4

18
21
26
34
42
52

U bent standaard verzekerd tot een
bedrag van € 12.000 Bezit u méér dan
€ 12.000, wat is dan het meerdere boven
€ 12.000.
Dit bedrag moet u in deze inboedelmeter
extra optellen bij uw verzekerd bedrag.
+€

Bezit u meer dan € 6.000, wat is dan het
meerdere boven € 6.000. Dit bedrag moet
u in deze inboedelmeter extra optellen bij
uw verzekerd bedrag.
+€
Totaal geschatte inboedelwaarde (= het te
verzekeren bedrag) €
Buitenhuis dekking voor kostbaarheden
tegen premietoeslag meeverzekeren
Ja
Nee
Naam			 m/v
Adres
Postcode
Woonplaats
Polisnummer

De inboedelmeter is door mij naar
waarheidingevuld.
Plaats
Datum
Handtekening

Toelichting
Netto maandinkomen (vraag 3)

Onder lijfsieraden wordt verstaan:

In deze vraag gaat het om 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.

sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of
aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten
dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente mineraal, (bloed)
koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels.

WOZ-waarde woning (vraag 4)

alle particuliere beeld-, geluids-, ontvangst-, zend- en
computerapparatuur, met inbegrip van de daarbij
behorende randapparatuur (zoals boxen, monitoren,
printers,) en geluiddragers (zoals cassettes, cd’s, floppy’s,
cd-roms, e.d.).

In deze vraag gaat het om de economische waarde van de
woning, zoals die is vastgesteld door de gemeente waarin de
woning zich bevindt. De WOZ-waarde van de koopwoning is
te vinden in de aanslag voor de Onroerende Zaakbelasting
(OZB). Voor eigen huisbezitters is de WOZ-waarde ook de
waarde waarop het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting wordt gebaseerd.

Geschat huurdersbelang (vraag 5)
In deze vraag gaat het om veranderingen en verbeteringen
aan huurwoningen, die de huurder voor eigen rekening
heeft aangebracht, zoals c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes
en schuttingen. Waarschijnlijk krijgt u meer punten voor het
huurdersbelang dan alleen het huurdersbelang zou rechtvaardigen. Uit onderzoek is gebleken dat huishoudens met
een huurdersbelang gemiddeld ook een grotere en duurdere
inboedel hebben dan huishoudens zonder huurdersbelang.
Dit komt tot uitdrukking in het hogere puntenaantal. Indien
er meer dan € 6.000 aan huurdersbelang aanwezig is, bij
vraag 5 meer dan € 4.000 kiezen en het bedrag boven
€ 6.000 bij vraag 9 invullen.

Onder audio-, video- en computerapparatuur
wordt verstaan:

Onder Buitenhuisdekking wordt verstaan:
aanvulling op de inboedeldekking binnenshuis voor
de volgende bijzondere bezittingen:
• antiek
• (kunst) verzamelingen
• muziekinstrumenten
• foto-, film-, audio- en videoapparatuur
• laptops
• juwelen, sieraden en horloges
• duik-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting.
Genoemde kostbaarheden zijn buiten het woonhuis
(werelddekking) verzekerd tegen alle van buiten komende
onheilen, diefstal en vermissing. Per gebeurtenis is er
dekking tot maximaal 10% van het gehele verzekerde
bedrag voor inboedel. Voor laptops geldt een maximum
vergoeding van 1000 euro per gebeurtenis.

Bijzondere bezittingen (vraag 6 t/m 9)
Voor bijzondere bezittingen wordt standaard rekening
gehouden met maximale waarden. Door middel van deze
vraag kunnen hogere waarden worden verzekerd. Voor
lijfsieraden kan tevens het extra diefstalrisico aanvullend
worden verzekerd. In het verzekerde bedrag inboedel is een
bedrag van € 6.000 opgenomen voor sieraden. € 2.500
hiervan is tevens verzekerd tegen diefstal.

ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van de
Nederlandsche Bank om schadeverzekeringen aan te bieden.
Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan wij geregistreerd
onder nummer 12000478 en bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 30031823.
Wilt u informatie over de klachtenprocedure?
Kijk dan op www.asr.nl/klantenservice.
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3584 BA Utrecht
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