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Amsterdam, 21 juni 2021 

Thuiswerken? Check je inboedelverzekering! 

Valschade aan elektronica vaak niet standaard gedekt  

Thuiswerken lijkt definitief doorgebroken te zijn. Ook als de pandemie achter de rug is, zullen veel mensen thuis hun 

laptop blijven openklappen om te werken. Daarmee neemt ook de kans op schade toe. Die schades vallen lang niet 

altijd onder de standaard dekkingen van de inboedelverzekering, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. 

De meeste polissen bieden standaard dekking als er schade aan elektronica is door brand of diefstal, al zijn er zes polissen 

die ook dat uitsluiten. Val- en stootschades, bijvoorbeeld als een peuter de laptop van het bureau trekt, vallen onder de 

allriskdekkingen. Echter, bij een derde van de allriskverzekeringen is hiervoor een aanvullende dekking nodig. Wie thuis werkt 

met dure elektronica doet er daarom goed aan de inboedelverzekering hierop te checken. 

MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating Woonverzekeringen vastgesteld. 

Vijf sterren voor voorwaarden van inboedelverzekeringen  

InShared   Inboedelverzekering (AR) 

Lemonade   Inboedelverzekering (AR) 

Vereniging Eigen Huis  Inboedelverzekering (AR) 

Vijf sterren voor premiestelling van inboedelverzekeringen 

Allianz Direct   Inboedelverzekering Uitgebreid (EUG) 

Centraal Beheer  Inboedelverzekering (EUG) 

FBTO    Inboedelverzekering (EUG) 

Vijf sterren voor voorwaarden van opstalverzekeringen  

ING    Woonhuisverzekering (AR) 

InShared   Opstalverzekering (AR) 

Vereniging Eigen Huis  Woonhuis Super Uitgebreid (AR, ledentarief) 

Vijf sterren voor premiestelling van opstalverzekeringen 

Allianz Direct   Opstalverzekering Uitgebreid (EUG) 

ANWB    Opstalverzekering (AR, ledentarief) 

Vereniging Eigen Huis  Woonhuis Super Uitgebreid (AR, ledentarief) 

Meer over marktontwikkelingen en de MoneyView Productrating Woonverzekeringen zijn te lezen in het Special Item 

Woonverzekeringen, die gratis te downloaden is van de website specialitem.nl. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2021/6.%20Woonverzekeringen/SI-132_WONEN_06-2021_A.pdf 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse 

basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, 

inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met productkennissystemen als de MoneyView ProductManager, 

Advisa Online en AeQuote hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele 

markt aan financiële producten. 
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