Inboedelwaardemeter
Polisnummer _ ___________________________
Hoofdkostwinner:
degene die in uw huishouding het
hoogste inkomen geniet
Gezinssamenstelling:
hiermee worden alle inwonende
personen bedoeld
Netto maandinkomen:
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:
voor het vaststellen van de
oppervlakte van de woning
meet u het oppervlak van alle
vertrekken en ruimtes die tot
de woning behoren. Hieronder
worden verstaan woonkamers,
(bij)keukens, badkamers/
doucheruimtes, slaapkamers,
zolder(kamers), overige kamers,
kelder, wasruimte, bergruimte/
schuur en garage.
Audiovisuele- en
computerapparatuur:
• alle beeld-, geluids-, ontvangen zendapparatuur;
• computerapparatuur, zoals
personal computers en
spelcomputers;
• randapparatuur en overige
hulpmiddelen, zoals platen,
compact discs, banden,
cassettes, boxen, monitoren,
schijf- en afdrukeenheden en
software.
Lijfsieraden:
Sieraden, inclusief horloges, die
geheel of ten dele bestaan uit
edelmetaal, (bloed-) koraal, parels
en dergelijke.
Huurdersbelang:
de voor uw eigen rekening
aangebrachte veranderingen en
verbeteringen aan de woning,
zoals c.v.-installaties, keuken- en
sanitaire installaties, parketen tegelvloeren, schuurtjes en
schuttingen.

Model 2014.01 Los exemplaar

Leeftijd hoofdkostwinner

			
puntenverdeling
 35 jaar en jonger		
191
 36 t/m 50 jaar		
254
 51 t/m 70 jaar		
340
 71 jaar en ouder		
319
		
aantal punten
_____

Gezinssamenstelling
 Alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen)		
 Echtpaar/samenwonenden (met/zonder inwonende kinderen)

		

aantal punten

0
85
_____

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		
meer dan € 4.850		

		

0
85
149
244
zie toelichting

aantal punten

_____

Oppervlakte woning
t/m 90 m2		
0
2
2
91 m t/m 140 m 		
53
141 m2 t/m 190 m2		
159
191 m2 t/m 300 m2		
202
meer dan 300 m2		
zie toelichting
		
aantal punten
_____






		

Totaal aantal punten alle rubrieken

_____ x € 100,- =

€ __________

 Heeft u meer dan € 10.000,- aan audiovisuele- en computerapparatuur?

Zo ja, welk bedrag boven de € 10.000,-?
 Heeft u meer dan € 2.500,- aan lijfsieraden?
Zo ja, welk bedrag boven de € 2.500,-?
 Heeft u meer dan € 15.000,- aan bijzondere bezittingen?
(zoals verzamelingen, antiek, kunst, muziekinstrumenten)
die u niet op de rubriek kostbaarheden wenst te verzekeren?
Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000,-?
S.v.p. specificatie en/of taxatierapporten meezenden
als de totale waarde meer is dan € 25.000,-.
 Wilt u huurdersbelang meeverzekeren?
Zo ja, voor welk bedrag (minimaal € 1.000,-)?

€ __________
€ __________

€ __________

€ __________
+

Totaal

€ __________

N.B.:
De garantie tegen onderverzekering geldt niet voor audiovisuele- en computerapparatuur en lijfsieraden.
Toelichting:
Indien het nettomaandinkomen meer dan € 4.850,00 en/of de oppervlakte van de woning meer dan 300 m2 bedraagt,
kan deze inboedelwaardemeter niet worden gebruikt. U kunt de waarde van uw inboedel dan bepalen aan de hand
van de inboedelinventarisatielijst die u bij ons kunt opvragen. Ook kunt u de waarde in die gevallen laten bepalen
door deskundigen.
Z.O.Z.

Ondertekening
Naam ___________________________________________________________________________________
Adres ___________________________________________________________________________________
Postcode _ _____________________________ Woonplaats _______________________________________
Polisnummer* _ ___________________________________________________________________________
Verzekeringsadviseur ____________________________________________________
* Alleen relevant voor reeds lopende verzekeringen

De Inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld.
Plaats _ ______________________ Datum _____________

Handtekening _ ___________________________________

nr. _ _____________

