Inboedelwaardemeter

Inboedelwaardemeter

Algemeen
De inboedelwaardemeter van Allianz Nederland is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de
globale waarde van uw inboedel vast te stellen.

A. Leeftijd hoofdkostwinner		
■ 35 jaar en jonger				
■ 36 t/m 50 jaar					
■ 51 t/m 70 jaar					
■ 71 jaar en ouder				

punten
22
29
39
37

B. Samenstelling huishouden		
■ Alleenstaande*					
■ 	Echtpaar/samenwonenden*		
*met of zonder inwonende kinderen

punten
0
10

C. Netto maandinkomen hoofdkostwinner
■ t/m € 1.000,-					
■ € 1.001,- t/m € 2.000,-			
■ 	€ 2.001,- t/m € 3.000,-			
■ 	€ 3.001,- t/m € 4.850,-			

punten
0
10
17
28

D. Oppervlakte woning			
■ tot en met 90 m2 			
■ 91 m2 tot en met 140 m2		
■ 141 m2 tot en met 190 m2		
■ 191 m2 tot en met 300 m2		

punten
0
6
18
23

Bescherming onderverzekering
Als u de waarde van uw inboedel met behulp van de Inboedelwaardemeter vaststelt, geeft Allianz Nederland u
gedurende 5 jaar garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat bij onverhoopte schade de werkelijk geleden schade wordt vergoed, mits dit formulier op de juiste wijze is ingevuld en de verzekering geïndexeerd is.
Wat vult u in
De inboedelwaardemeter is van toepassing voor inboedels tussen de € 22.000,- en € 125.000,-. Ook op basis
van een officiële taxatie van uw inboedel geven wij een garantie tegen onderverzekering van 5 jaar met
indexclausule. In dat geval is het invullen van een inboedelwaardemeter niet nodig en kunt u volstaan met het
toesturen van een kopie van het taxatierapport.
Toelichting bij de Inboedelwaardemeter
De inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner
maximaal € 4.850,- bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300m2.
Netto maandinkomen kostwinner (C) Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de
hoofdkostwinner in het huishouden. 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.
Oppervlakte woning (D) Hieronder wordt verstaan 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.
Huurdersbelang (E) Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de huurwoning
verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan
c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket-en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen.
Als u eigenaar bent van het huis of appartement hoeft u dus niets in te vullen.
Kostbare goederen (F) De inboedelwaardemeter is gebaseerd op een inboedel met een normale samenstelling. Hieronder verstaan wij dat kostbare goederen tot bepaalde maximumbedragen zijn meeverzekerd tegen
diefstal. Indien u meer aan waarde heeft, dan kunt u het meerdere tegen een extra premie meeverzekeren. In
plaats daarvan kunt u ook onze kostbaarhedenverzekering aanvragen.
De navolgende goederen zijn in de Inboedelverzekering tot maximaal de volgende bedragen tegen diefstal
verzekerd:
- Lijfsieraden		 € 5.000,–			 - Antiek (geen meubels)		 € 12.500,–
- Audio*				 € 7.500,–			 - Schilderijen				 € 25.000,–
- Computer*			 € 7.500,–			 - Verzamelingen				 € 12.500,–
* Indien sprake is van gecombineerde audio/computerapparatuur (alles ineen) dan is de limiet € 15.000,–.

Uw punten
Rubriek A						
Rubriek B						
Rubriek C						
Rubriek D						
Totaal aantal punten				
								
€
Subtotaal						

F. Kostbare goederen
- Audio(visuele) apparatuur*
Standaard € 7.500,–; boven dit bedrag
- Computerapparatuur*
Standaard € 7.500,–; boven dit bedrag
- Lijfsieraden
Standaard € 5.000,–; boven dit bedrag
- Antiek (geen meubels)
Standaard € 12.500,–; boven dit bedrag
- Schilderijen
Standaard € 25.000,–; boven dit bedrag
- Verzamelingen
Standaard € 12.500,–; boven dit bedrag
Subtotaal 						

€
€
€
€
€
€
€

* Indien sprake is van gecombineerde audio/computerapparatuur (alles
ineen) dan is de limiet € 15.000,–.

Wilt u de ingevulde bedragen, boven de standaard
bedragen, op de inboedelpolis extra meeverzekeren
tegen diefstal? ■ Ja ■ Nee

+

Totaalwaarde inboedel
Subtotaal 1 €
Subtotaal 2 €
Subtotaal 3 €
Subtotaal 4 €
Totaalwaarde €

+

(Alleen opnemen als extra dekking
tegen diefstal gewenst is)

x € 1.000,1

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)
Bijzondere meubelstukken en andere zaken (piano’s e.d.)
Omschrijving
€
€
+
2
€
Subtotaal						

De Inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid
ingevuld. Wilt u de totale nieuwwaarde als verzekerd
bedrag opnemen en het verzekerd bedrag jaarlijks
indexeren.
Naam verzekeringnemer

E.	Huurdersbelang (boven € 6.000,-) €
(geldt alleen voor huurwoningen)

3

Adres
Postcode/woonplaats
Polisnummer
Plaats
Handtekening 

Datum

+
4

