Inboedelwaardemeter 2011
De inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de waarde van een inboedel vast te stellen, met name
voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen. Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de
waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland. De inboedelwaarde ligt gemiddeld iets boven € 50.000,-, maar in uw geval kan dat natuurlijk lager
of hoger zijn. Met het puntensysteem kunt u dat vrij nauwkeurig bepalen.

Â 1. leeftijd hoofdkostwinner
‹ 35 jaar en jonger (22 punten)
‹ 36 t/m 50 jaar (29 punten)
©

‹ 51 t/m 70 jaar: (39 punten)
‹ 71 jaar en ouder: (37 punten)
aantal punten ©

Â 2. samenstelling huishouden
‹ alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen) (0 punten)
‹ echtpaar/samenwonenden (met/zonder inwonende kinderen) (10 punten)
©

aantal punten ©

Â 3. netto maandinkomen hoofdkostwinner*
‹ tot en met € 1.000,-: (0 punten)
‹ € 1.001,- t/m € 2.000,-: (10 punten)
©

‹ € 2.001,- t/m € 3.000,-: (17 punten)
‹ € 3.001,- t/m € 4.850,-: (28 punten)
aantal punten ©

* Het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner. 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.

Â 4. oppervlakte woning*
‹ tot en met 90 m2 (0 punten)
‹ 91 m2 t/m 140 m2 (6 punten)
©

‹ 141 m2 t/m 190 m2 (18 punten)
‹ 191 m2 t/m 300 m2 (23 punten)
aantal punten ©

* Het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning, alsmede de buitenshuis aanwezige
privé(berg)ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox.

totaal aantal punten: 1 t/m 4 ©
x © €

1.082,-

subtotaal A © €

Â 5. eventuele bijtellingen voor uw inboedelwaardemeter
Bij het zojuist berekende subtotaal A is uitgegaan van een standaard inboedel. Als de samenstelling van uw inboedel op onderdelen afwijkt van een standaard inboedel,
dan dient u hiermee bij het bepalen van de waarde van uw inboedel rekening te houden. U dient daarom tevens de volgende vragen te beantwoorden.
Indien de waarde van de bijtellingen meer dan € 50.000,- bedraagt, kunt u deze inboedelwaardemeter niet gebruiken.

© audiovisuele en computerapparatuur
Onder audiovisuele en computerapparatuur vallen alle beeld-, geluids,- ontvang,- en zendapparatuur, alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers),
alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur en alle geluids,- beeld en informatiedragers (bijv. cd’s, dvd’s, diskettes, USB-sticks).

© Heeft u meer dan € 12.000,- aan audiovisuele en computerapparatuur?
©
‹ ja, extra waarde bóven € 12.000,‹ nee
©

= © €
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© lijfsieraden
Lijfsieraden zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander metaal,
gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.

© Heeft u meer dan € 6.000,- aan lijfsieraden?
©
‹ ja, extra waarde bóven € 6.000,‹ nee
©

= © €
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© bijzondere bezittingen
Onder bijzondere bezittingen worden speciale waardevolle bezittingen verstaan. Denk hierbij aan verzamelingen, antiek, kunst, muziekinstrumenten.

© Heeft u meer dan € 15.000,- aan bijzondere bezittingen?
©
‹ ja, extra waarde bóven € 15.000,‹ nee
©

= © €

© huurdersbelang
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de woning verstaan die door u als huurder van de woning voor eigen rekening zijn aangebracht.
Hieronder vallen onder andere verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen.
Als u eigenaar bent van het huis of het appartement hoeft u dus niets in te vullen.

© Heeft u meer dan € 6.000,- aan huurdersbelang?
©
‹ ja, extra waarde bóven € 6.000,‹ nee
©

= © €
subtotaal B © €

® 6. totale waardevaststelling
© subtotaal A

© €

+

© subtotaal B

© €

+

totale waarde van uw inboedel © €

® 7. aanvullende diefstal dekking
In geval van diefstalschade is er voor bepaalde onderdelen een maximering op de schadeuitkering van toepassing. Wij bieden u hieronder de mogelijkheid om een hoger
bedrag te verzekeren.

© audiovisuele en computerapparatuur
In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht is diefstal van audiovisuele en computerapparatuur gedekt tot maximaal € 2.500,-.

© Wilt u het meerdere aan audiovisuele en computerapparatuur meeverzekeren? (toeslag € 15,- per € 1.000,-)
©
‹ nee
‹ ja, welk bedrag bóven de € 2.500,- ?
‹ n.v.t.
©

© €

© lijfsieraden
Ongeacht uw woonplaats is diefstal van lijfsieraden gedekt tot maximaal € 2.500,-.

© Wilt u het meerdere aan lijfsieraden meeverzekeren? (toeslag € 15,- per € 1.000,-)
©
‹ nee
‹ ja, welk bedrag bóven de € 2.500,- ?
‹ n.v.t.
©

© €

Â 8. ondertekening
Deze inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld. Ik verzoek u de totale inboedelwaarde als verzekerd bedrag op te nemen en
de polis jaarlijks aan te passen op basis van het indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‹ man

© naam en voorletters

‹ vrouw

© straat en huisnummer
© postcode

© plaats

© polisnummer
© datum (d-m-j)

© telefoon
©

© handtekening

© intermediair

© Goudse Schadeverzekeringen N.V., Postbus 9, 2800 MA Gouda, Nederland, telefoon (0182) 544 544, fax (0182) 544 899.
© Goudse Schadeverzekeringen N.V. is een werkmaatschappij van De Goudse.

2

