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Prijs en kwaliteit inboedelverzekeringen gaan gelijk op 

ANWB, Unigarant, Verzekeruzelf.nl en Woongarant scoren op prijs, Interpolis, Nationale-

Nederlanden, SNS Bank en Turien & Co. op kwaliteit inboedelverzekeringen 

Uit het negentiende MoneyView Special ItUit het negentiende MoneyView Special ItUit het negentiende MoneyView Special ItUit het negentiende MoneyView Special Item blijkt dat prijsshoppen bij inboedelverzekeringen loont, maar em blijkt dat prijsshoppen bij inboedelverzekeringen loont, maar em blijkt dat prijsshoppen bij inboedelverzekeringen loont, maar em blijkt dat prijsshoppen bij inboedelverzekeringen loont, maar 

dat er ook een duidelijk positief verband is tussen de prijs en de kwaliteit van de producten. MoneyView dat er ook een duidelijk positief verband is tussen de prijs en de kwaliteit van de producten. MoneyView dat er ook een duidelijk positief verband is tussen de prijs en de kwaliteit van de producten. MoneyView dat er ook een duidelijk positief verband is tussen de prijs en de kwaliteit van de producten. MoneyView 

onderzocht ruim 50 inboedelverzekeringen en constateerde dat een hogere kwaliteit van onderzocht ruim 50 inboedelverzekeringen en constateerde dat een hogere kwaliteit van onderzocht ruim 50 inboedelverzekeringen en constateerde dat een hogere kwaliteit van onderzocht ruim 50 inboedelverzekeringen en constateerde dat een hogere kwaliteit van de dekkingen de dekkingen de dekkingen de dekkingen 

zich vrijwel óók altijd vertaald in een hogere premie. Dit blijkt ook uit de MoneyView ProductRating: er is zich vrijwel óók altijd vertaald in een hogere premie. Dit blijkt ook uit de MoneyView ProductRating: er is zich vrijwel óók altijd vertaald in een hogere premie. Dit blijkt ook uit de MoneyView ProductRating: er is zich vrijwel óók altijd vertaald in een hogere premie. Dit blijkt ook uit de MoneyView ProductRating: er is 

niet één product dat de maximale score van 5 sterren boekt op zowel prijs als kwaliteit.niet één product dat de maximale score van 5 sterren boekt op zowel prijs als kwaliteit.niet één product dat de maximale score van 5 sterren boekt op zowel prijs als kwaliteit.niet één product dat de maximale score van 5 sterren boekt op zowel prijs als kwaliteit.    

De gemiddelde premies van Inboedelverzekeringen zijn in de afgelopen twee jaar gestegen met 2,5% tot 

4%. Deze stijging komt niet zozeer doordat de verzekeraars duurder zijn geworden, maar doordat de 

gemiddelde waarde van de inboedel hoger is geworden: hoe hoger de waarde van de inboedel, hoe hoger 

de premie die de klant betaalt. De onderliggende premies van de verzekeraars stegen gemiddeld met 

0,71% en waren dus maar voor een beperkt deel de oorzaak van de stijging van de klantpremies.  

Daarmee is de waardebepaling van de inboedel van grote invloed op de premie die de klant betaalt. Deze 

waardebepaling vindt vaak plaats met behulp van een zogenaamde ‘inboedelwaardemeter’ een door de 

klant in te vullen overzicht waarmee de waarde van de inboedel wordt bepaald. Veel maatschappijen 

kennen hun eigen waardemeter, waarbij dezelfde inboedel per maatschappij op een andere manier 

beoordeeld kan worden en er dus een andere inboedelwaarde naar voren komt. Een manier waarop een 

aantal verzekeraars deze verschillen te lijf gaat, is door te verzekeren op ‘premier risque’ basis. Hierbij 

wordt de inboedel simpelweg tot een bepaald maximaal bedrag verzekerd. Dat maximale bedrag staat dus 

los van de werkelijke waarde van de inboedel op het moment van aangaan van de verzekering.  

MoneyView Productrating 

Het Special Item Inboedelverzekeringen start met de MoneyView ProductRating, het ‘sterrensysteem’ waarbij 

MoneyView financiële producten beoordeelt op prijs en kwaliteit van de voorwaarden en dekkingen.  

 

 

5555----sterren producten ‘Prijs’sterren producten ‘Prijs’sterren producten ‘Prijs’sterren producten ‘Prijs’ 
• Unigarant/ANWB - Inboedel Zilver (EUG) 

• Verzekeruzelf.nl Inboedelverzekering (EUG) 

• Unigarant/ANWB - Inboedel Goud (AR) 

• Verzekeruzelf.nl Inboedelverzekering (AR) 

• Woongarant Inboedelverzekering (AR) 
 

EUG = Extra Uitgebreide dekking 

AR = All Risk Dekking 

 

    

5555----sterren producten ‘Kwaliteit’sterren producten ‘Kwaliteit’sterren producten ‘Kwaliteit’sterren producten ‘Kwaliteit’ 
• Interpolis – Inboedelverzekering Top (AR) 

• Nationale-Nederlanden – ZPP-Inboedelverzekering (AR) 

• SNS Bank – Inboedelverzekering (AR) 

• Turien & Co. – Inboedelverzekering Premium (AR) 

• Turien & Co. – Inboedelverzekering Prima (AR) 

 
AR = All Risk Dekking    

Voor de ProductRating Prijs rekende MoneyView 53 klantprofielen door die daarmee een doorsnee opleveren 

van de Nederlandse markt. Overigens geldt wel dat dit een gemiddeld beeld oplevert; consumenten dienen 

altijd voor hun eigen situatie een specifieke vergelijking te (laten) maken. Voor de ‘ProductRating Kwaliteit’ 

vergeleek MoneyView de producten op meer dan 80 voorwaarden en dekkingen. 
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Over MoneyView en het Special Item 

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 producten als de ProductManager, Advisa Online en 

AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs. In het 

gratis MoneyView Special Item worden op maximaal 4 A-tjes de belangrijkste markt- en productontwikkelingen op een rij gezet en 

wordt de MoneyView ProductRating toegekend. Met het Special Item biedt MoneyView aanbieders en adviseurs een beknopt en 

overzichtelijk marktoverzicht en productvergelijking in één. Het MoneyView Special Item is gratis te verkrijgen voor iedereen die 

zich aanmeldt op www.specialitem.nl. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView        Tel. 0592-370163 

De heer M. Behrens       E-mail: m.behrens@moneyview.nl 
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