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Productinformatie voor 
de assurantieadviseur

Doelgroep

Met de Woonhuis- en Inboedelverzekering van 
Delta Lloyd Verzekeringen kunt u voor elke klant een 
op maat gesneden verzekeringspakket samenstellen. 
De verzekeringen zijn zowel bedoeld voor huurders als 
voor kopers van een huis.

Woonhuisverzekering

Dekking
Uw klant kan kiezen uit twee verschillende dekkingen:
– Woonhuis Extra Uitgebreide Verzekering (keuze uit 

dekking met of zonder glas).
– Woonhuis Compleet Verzekering (tegen van buiten

komend onheil en inclusief glas).

Bij beide verzekeringsvormen geldt het volgende:
– Delta Lloyd bepaalt bij aanvang van de verzekering de

herbouwwaarde (inclusief fundamenten). Dit gebeurt
met de Delta Lloyd herbouwwaardemeter, een taxatie-
rapport (op de ingangsdatum van de verzekering niet
ouder dan drie jaar), de stichtingskosten (in geval van
nieuwbouw) of de berekening van de tussenpersoon
met gebruik van de geaccepteerde methodes.

– Deze waarde is de premiegrondslag die ook op de polis
wordt vermeld.

– De premie wordt jaarlijks geïndexeerd.
– Het is mogelijk om 10% extra vergoeding mee te 

verzekeren.

Waardegarantie
Delta Lloyd geeft in alle gevallen waardegarantie, 
zodat onderverzekering onmogelijk is. 
In de polis wordt geen verzekerde som opgenomen.

Bijzonderheden 
Naast de gebruikelijke extra’s kennen deze verzekeringen
ook dekking voor noodhulp. Indien een schade zich 
buiten kantooruren van de assurantieadviseur en 
Delta Lloyd voordoet, kan de verzekerde contact 
opnemen met de Delta Lloyd Helpdesk, telefoon 
(055) 577 50 70. Indien nodig kan dan voor directe hulp-
verlening gezorgd worden. 

Wanneer glas is meeverzekerd, kan de verzekerde in geval
van glasschade contact opnemen met de Delta Lloyd
Glasherstelservice, telefoon (020) 594 67 68. 
Deze is 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekeinde.
Delta Lloyd regelt herstel van de schade rechtstreeks met 
de verzekerde.

Wanneer dit apart is meeverzekerd, wordt 10% extra 
uitgekeerd op de materiële schadevergoeding. 
Deze dekking geldt niet voor glasschade, tenzij deze 
het gevolg is van brand.

Premie/eigen risico 
Zie de berekeningsmodule in Meetingpoint
De volgende eigen risico’s zijn van toepassing:
– Storm: voor alle dekkingen geldt een vast eigen risico 

van 300 euro.
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– De Woonhuis Compleet Verzekering kent een eigen 
risico van 65 euro (behalve voor brand, explosie, storm
en schade aan glas).

Acceptatievoorwaarden
Het woonhuis moet zich bevinden in Nederland. De ver-
zekeringnemer zelf hoeft niet in Nederland te wonen.
Een nevenlocatie (voor afzonderlijke garage of schuur) is 
op te nemen in de polis. 
Voor een tweede woonhuis wordt een aparte polis 
opgemaakt.
Voor woonboerderijen en monumentale- of grachten-
panden is een taxatierapport verplicht. 

Inboedelverzekering

Dekking/waardegarantie
Bij de inboedelverzekering kan uw klant kiezen uit twee
dekkingen. Dit zijn de Extra Uitgebreide inboedel-
verzekering en de Compleet inboedelverzekering, beide
met waardegarantie. Voor beide dekkingen bestaat de
mogelijkheid om een glasdekking mee te verzekeren. 

De polis biedt waardegarantie voor de gehele inboedel met
maximumvergoedingen voor de volgende rubrieken:
– Lijfsieraden 1 5.000
– Audio 1 5.000
– Kunst en antiek 1 5.000
– Instrumenten (muziek, foto, film, video) 1 5.000
– Bijzondere verzamelingen 1 5.000
– Inboedel in bijgebouwen 1 5.000

Als deze maximumvergoedingen onvoldoende zijn, kan een
extra bedrag worden meeverzekerd tegen premiebetaling.
Dit geldt ook voor kantoorinventaris dat verzekerd kan
worden voor 10.000 of 20.000 euro.

Afhankelijk van de omvang van het risico kan Delta Lloyd
aanvullende eisen stellen met betrekking tot preventie-
maatregelen.
Indien verzekerde vrijwillige preventiemaatregelen 
volgens BORG-klasse heeft genomen, verleent 
Delta Lloyd een korting van 20% op de inboedelpremie.

De premiegrondslag wordt bepaald aan de hand van de
Delta Lloyd inboedelwaardemeter of de inventarisatielijst.
De premie wordt jaarlijks geïndexeerd. De premiegrondslag
wordt op de polis vermeld.

Bijzonderheden
Noodhulp (zoals beschreven bij de woonhuisverzekering). 

Premie/Eigen risico
Zie de premieberekeningsmodule in Meetingpoint.

Voor de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht,
Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade,
Nijmegen en Arnhem geldt standaard een eigen risico bij
diefstal en inbraak van 225 euro.

Acceptatievoorwaarden
De woonlocatie moet zich bevinden in Nederland. De verze-
keringnemer zelf hoeft niet in Nederland te wonen.

Gecombineerde Woonhuis- en inboedelverzekering

Naast de woonhuisverzekering en de inboedelverzekering is
er een gecombineerde Woonhuis- en inboedelverzekering. 
De unieke Gecombineerde woonhuis- en inboedelverzeke-
ring kan worden gesloten indien de herbouwwaarde van
het woonhuis tussen 50.000 euro en 375.000 euro ligt.

Dekking/premiegrondslag
Deze verzekeringsvorm dekt schade aan het woonhuis 
en aan de inboedel. Alleen de herbouwwaarde (inclusief
fundamenten) van het woonhuis moet worden bepaald.
Hiertoe kan worden gebruikgemaakt van de Delta Lloyd
herbouwwaardemeter, een taxatierapport (niet ouder dan 
3 jaar op moment van ingangsdatum van de verzekering),
de stichtingskosten (in geval van nieuwbouw) of de 
berekening van de tussenpersoon met gebruik van de 
geaccepteerde methodes. Dit bedrag is de basis voor de
premieberekening.
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De polis biedt waardegarantie voor de gehele inboedel met
maximumvergoedingen voor de volgende rubrieken:
– Lijfsieraden 1 5.000
– Audio 1 5.000
– Kunst en antiek 1 5.000
– Instrumenten (muziek, foto, film, video) 1 5.000
– Bijzondere verzamelingen 1 5.000
– Inboedel in bijgebouwen 1 5.000

Als deze maximumvergoedingen onvoldoende zijn, kan een
extra bedrag worden meeverzekerd tegen premiebetaling.
Dit geldt ook voor kantoorinventaris dat verzekerd kan
worden voor 10.000 of 20.000 euro.

Varianten
Uw klant kan kiezen voor een Extra Uitgebreide Verzekering
(met of zonder glas) of een Compleet Verzekering (altijd
inclusief glasdekking). De Extra Uitgebreide verzekering
geeft dezelfde dekking als de ‘losse’ woonhuisverzekering
en de inboedelverzekering. De Compleet Verzekering is ten
opzichte van de Extra Uitgebreide Verzekering uitgebreid
met een dekking tegen alle van buitenkomend onheil. Voor
de ‘compleetdekking’ geldt een eigen risico van 65 euro per 
gebeurtenis, behalve bij brand, explosie, storm- en 
glasschade. Bij storm is het eigen risico 300 euro. 

Waardegarantie
Delta Lloyd geeft in alle gevallen waardegarantie, zodat
onderverzekering onmogelijk is. In de polis wordt geen 
verzekerde som opgenomen. Uitzonderingen hierop zijn
inboedelzaken waarvoor een maximumvergoeding geldt en
het meerdere apart wordt meeverzekerd. 
De waardegarantie geldt voor de looptijd van de verzeke-
ring. Delta Lloyd kan na een schade om een nieuwe meting
vragen. 

Voordelen van deze gecombineerde verzekering:
– In geval van schade is er geen discussie over de vraag

op welke polis (Inboedel of Woonhuis) de schade moet
worden gemeld

– Er zijn geen overlappende dekkingen en geen gaten 
in de dekking.

Kostbaarhedenverzekering

Dekking
De kostbaarhedenverzekering van Delta Lloyd biedt een
prima aanvulling op de inboedel of gecombineerde woon-
huis- en inboedelverzekering. De kostbaarhedenverzekering
biedt dekking tegen schade, verlies of diefstal . Ook even-
tuele expertisekosten en bereddingskosten zijn gedekt.
Voor sieraden en camera's en dergelijke is uw klant overal
ter wereld verzekerd. De kostbaarhedenverzekering biedt
hiermee een interessante aanvulling op een reisverzekering.
Voor kunstobjecten en antieke voorwerpen geldt dat ze
thuis of onderweg van of naar de reparateur zijn gedekt. 

De maximale verzekerde bedragen waarvoor de objecten
van uw klant normaliter verzekerd zijn:
– Kunst en antiek € 20.000
– Sieraden € 20.000
– Camera's en dergelijke € 15.000

De bedragen kunnen in overleg met Delta Lloyd verhoogd
worden. Ook wanneer een te verzekeren object een waarde
heeft van meer dan 7000 euro, zal beoordeling door een
specialist van Delta Lloyd plaatsvinden. Aan het verzekerd
bedrag per object dient een gespecificeerde aankoopnota
of een taxatierapport (max. 6 jaar oud) ten grondslag te 
liggen. Deze documenten hoeven niet vooraf overlegd te
worden. Bij een schade dienen deze wel overlegd te kunnen
worden.

Bijzonderheden
Alleen in combinatie te sluiten met een inboedel of 
gecombineerd woonhuis- en inboedelverzekering. 

Premie/eigen risico
Er is geen eigen risico van toepassing op de kostbaarheden-
verzekering. Voor de scherpe premies verwijzen wij u naar
de premieberekeningsmodule op Meetingpoint.
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Regio-indeling

Voor de gecombineerde Woonhuis- en inboedelverzekering,
de woonhuisverzekering en de inboedelverzekering is de
regio-indeling hetzelfde. 

Regio 1 
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noordoostpolder,
Achterhoek, Kop van Noord-Holland, Texel, Zeeland en de
Zuidhollandse Eilanden exclusief 
de steden die in regio 4 voorkomen.

De postcodes van regio 1 zijn:
1700 t/m 1799 3200 t/m 3299 4300 t/m 4599
4675 4690 t/m 4698 6900 t/m 7399, 
7429 t/m 7499 7560 t/m 7599 7611 t/m 8199
8260 t/m 8899 8940 t/m 9699 9749 t/m 9999.

Regio 2
Alle gebieden/steden die niet in de regio’s 1, 3, 4 of 
5 voorkomen.

De postcodes van regio 2 zijn:
1110 t/m 1699 1800 t/m 2499 2600 t/m 2999
3100 t/m 3199 3300 t/m 3499 3600 t/m 4299
4600 t/m 4674 4676 t/m 4689 4699
4700 t/m 4799 4840 t/m 4999 5050 t/m 5199
5240 t/m 5599 5660 t/m 6199 6230 t/m 6399
6425 t/m 6459 6470 t/m 6499 6550 t/m 6799
6850 t/m 6899 7549 8200 t/m 8259

Regio 3
De steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

De postcodes van regio 3 zijn:
1000 t/m 1109 2500 t/m 2599 3000 t/m 3099
3500 t/m 3599

Regio 4 
De steden: Maastricht, Deventer, Enschede, Hengelo,
Almelo, Leeuwarden en Groningen.

De postcodes van regio 4 zijn:
6200 t/m 6229 7400 t/m 7428 7500 t/m 7548
7550 t/m 7559 7600 t/m 7610 8900 t/m 8939
9700 t/m 9748

Regio 5
De steden: Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen,
Kerkrade, Nijmegen en Arnhem.

De postcodes van regio 5 zijn:
4800 t/m 4839 5000 t/m 5049 5200 t/m 5239
5600 t/m 5659 6400 t/m 6424 6460 t/m 6469
6500 t/m 6549 6800 t/m 6849

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Meetingpoint of DDD. 
U kunt ook contact opnemen met uw accountmanager 
of met:

Regiokantoor Arnhem
Rijksweg-West 2, 6842 BD Arnhem
Postbus 145, 6800 LP Arnhem

Telefoon (026) 359 55 55
Telefax (026) 442 70 53


