
INBOEDELWAARDEMETER Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Amsterdam

NAAM TUSSENPERSOON

Nummer

Extern indicatief

NAAM VERZEKERINGNEMER

Risico adres

Postcode

Plaatsnaam

Polisnummer huidige polis (indien van toepassing)

1 Type woonhuis Punten
bejaarden, verzorgings-, verpleeghuis 20
Indien deze vraag is aangevinkt hoeven de vragen 
2 t/m 7 niet meer ingevuld te worden. Het subtotaal van 
de inboedelwaarde kan nu direct berekend worden.

Aantal punten

2 Leeftijd hoofdkostwinner
30 jaar en jonger 3
31 t/m 40 jaar 5
41 t/m 45 jaar 11
46 t/m 50 jaar 16
51 t/m 60 jaar 23
61 t/m 70 jaar 20
71 jaar en ouder 18

Aantal punten

3 Samenstelling huishouden
alleenstaande zonder inwonende kinderen 3
alleenstaande met inwonende kinderen 6
echtpaar/samenwonenden, zonder 
inwonende kinderen 16
echtpaar/samenwonenden, met
inwonende kinderen 18

Aantal punten

4 Netto maandinkomen huishouden
tot en met € 1.100,- 0
€ 1.101,-     t/m  € 1.600,- 2
€ 1.601,-     t/m  € 2.100,- 4
€ 2.101,-     t/m  € 2.600,- 7
€ 2.601,-     t/m  € 3.100,- 11
€ 3.101,-     t/m  € 3.600,- 14
meer dan € 3.600,- 16

Aantal punten

5 WOZ-waarde woning Punten
(geldt alleen voor koopwoningen)
t/m € 110.000,- 15
€ 110.001,-   t/m € 210.000,- 18
€ 210.001,-   t/m € 270.000,- 21
€ 270.001,-   t/m € 320.000,- 26
€ 320.001,-   t/m € 370.000,- 34
€ 370.001,-   t/m € 430.000,- 42
€ 430.001,-   t/m € 600.000,- 52

Aantal punten

6 Geschat huurdersbelang
(geldt alleen voor huurwoningen)

€ 0,- 6
t/m   € 2.500,- 10
€ 2.501,-       t/m  € 4.000,- 16
meer dan  € 4.000,- 20

Aantal punten

Totaal aantal 
punten 1 t/m 6

punten totaal x  € 1.155,-

Subtotaal inboedelwaarde € (A)

Vervolg zie ommezijde

BLAD Postbus 145
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Toelichting
– De inboedelwaardemeter gaat uit van een zevental vragen

waaraan een een puntensysteem is gekoppeld.
Elk antwoord levert een aantal punten op en het totaal aan-
tal punten wordt vervolgens vermenigvuldig met 1155 euro.

– Ten aanzien van kostbare zaken geldt nog het volgende. De
inboedelwaardemeter houdt rekening met maximum stan-
daard bedragen voor: audiovisuele & computerapparatuur,
kunst & antiek (m.u.v. antiek meubilair), lijfsieraden, instru-
menten, bijzondere ver-zamelingen. Te weten 5000 euro per
genoemde rubriek wanneer de waarde van één of meer 

rubrieken hoger is, dient u de meerwaarde bij de inboedel-
waarde op te tellen.

– De dekking in bijgebouwen is standaard gemaximeerd tot
5000 euro. Indien u een hoger bedrag wilt verzekeren, dient 
u het meerdere (net als de kostbare zaken) bij de inboedel-
waarde op te tellen. 

– Voor inboedels in een woonhuis met een WOZ waarde van
meer dan 600.000 euro kan geen gebruik gemaakt worden 
van de inboedelwaardemeter. Gebruik dan de Delta Lloyd
inventarisatielijst. Vraag uw assurantie-adviseur hiernaar.



7 Eventuele bijtelling voor kostbare zaken Zo ja welk bedrag boven 
(zie toelichting) 5000 euro

Bezit u meer dan 5000 euro ja nee €
aan audiovisuele- en computerapparatuur.

Bezit u meer dan 5000 euro aan kunst en antiek ja nee €

Bezit u meer dan 5000 euro aan lijfsieraden ja nee €

Bezit u meer dan 5000 euro aan instrumenten ja nee €

Bezit u meer dan 5000 euro aan ja nee €
bijzondere verzamelingen

Wilt u meer dan 5000 euro dekking voor ja nee €
inboedel in bijgebouwen
NB: diefstal uit bijgebouwen is uitsluitend verzekerd na braak

Waarde extra mee te verzekeren bedragen € (B)

Waarde inboedel incl. extra mee te verzekeren €
bedragen (A+B) 
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