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1.

Inleiding
Indien u over de juiste rechten op uw licentie binnen de MoneyView ProductManager (hierna MPM)
beschikt is de Analyzerfunctionaliteit beschikbaar. Met deze functionaliteit is het mogelijk om
profielensets (fictieve klanten) te definiëren en voor deze profielen door te rekenen wat de prijsstelling
van de producten op de markt is.
De Analyzer is bedoeld om gebruikers informatie te verschaffen over de relatieve prijsstelling van
producten in de markt. Door een groot aantal fictieve klantsituaties door te rekenen ontstaat een
representatief beeld van de marktpositie. Hierbij is het de gebruiker die bepaalt welke klantsituaties er
doorgerekend worden.
Op deze manier is het mogelijk om precies te duiden in welke marktsegmenten een product relatief
duur of juist goedkoop is én welke producten van andere partijen binnen specifieke segmenten tot de
directe concurrenten behoren.
De werking van de Analyzerfunctionaliteit verloopt in drie stappen:
1.

Samenstellen van de profielenset(s)

2.

Profielenset(s) periodiek doorrekenen

3.

Rapporteren van de berekende resultaten

De gedefinieerde profielensets kunnen (automatisch) periodiek worden doorgerekend en
gerapporteerd. Zo is het mogelijk om ontwikkelingen door de tijd te volgen; nieuw op de markt gekomen
producten en tariefaanpassingen van reeds bestaande producten worden automatisch meegenomen in
de analyse.
In dit document wordt beschreven hoe profielensets worden samengesteld, hoe kan worden ingesteld
dat deze automatisch periodiek worden doorgerekend en hoe de rapportages van de resultaten van de
berekende profielensets worden gepresenteerd.


U bereikt de Analyzer door in de MPM verkenner naar de productsoort ‘Inboedelverzekeringen’ te
navigeren en hier te kiezen voor de optie ‘Een profielenset samenstellen en doorrekenen’
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Indien u al eerder een profielenset heeft samengesteld en/of doorgerekend, kunt u hier ook
rechtstreeks naartoe gaan via het scherm ‘Bestaande vergelijkingen’.`



U kunt de Analyzer ook rechtstreeks bereiken via https://login.moneyview.nl

Nadat u de Analyzer heeft opgestart, komt u in het scherm “Bestaande profielensets”.

Via dit scherm kunt u direct aan de slag met profielen en bestanden die u eerder aanmaakte. De exacte
werking van dit scherm vindt u in Hoofdstuk 3 van deze handleiding.
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2.

Profielenset samenstellen: inboedelverzekeringen
Als u in het linker scherm klikt op ‘Nieuwe profielenset’ komt u in het volgende scherm:

In dit scherm en de bijbehorende tabbladen stelt u een profielenset samen. U kunt een profielenset zien
als een gesimuleerde klantportefeuille, waarin u in per set maximaal 30.000 klanten op kunt nemen en
doorrekenen voor alle producten die in de database van MoneyView zijn opgenomen. Door de gegevens
in dit scherm in te vullen bouwt u een profielenset op.
Hierbij geldt dat alles wat u invult in principe met de andere gegevens wordt gecombineerd. Geeft u
bijvoorbeeld aan dat u als verzekerden een gezin met kinderen en een alleenstaande zonder kinderen
wilt doorrekenen met een leeftijd van 30 en 40 jaar dan worden er minimaal vier profielen gegenereerd.
Dan zult u dus profielen aanmaken voor een gezin met kinderen van 30 én een alleenstaande zonder
kinderen van 30 én een gezin met kinderen van 40 én een alleenstaande zonder kinderen van 40.
Dit kan resulteren in zeer grote aantallen te berekenen profielen, daarom is er een maximum gesteld
van 30.000 profielen per set. Om u hierbij te helpen vindt u rechts onderaan in het scherm een ‘tellertje’
dat meeloopt bij alles dat u invult in de tabbladen zodat u zelf in de gaten kunt houden of u niet teveel
profielen aan het definiëren bent.
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2.1.

Functies van het menu
In het menu aan de linkerkant van het scherm treft u verschillende functies aan. U kunt via dit menu:


De profielenset doorrekenen



Een nieuwe profielenset aanmaken



De profielenset opslaan



De profielenset afdrukken



Het scherm ‘Eerder gemaakte selecties en vergelijkingen’
openen



Bekijken welke periodieke berekeningen u heeft ingesteld



De applicatie afsluiten.

Met dit icoon kunt u de profielenset doorrekenen. Door hierop te klikken start u de berekening. De
profielenset dient wel al opgeslagen te zijn en een naam te hebben. Als de berekening klaar is, ontvangt
u een e-mail.
Met dit icoon maakt u een nieuwe profielenset aan. Alle gegevens die u heeft ingevoerd en niet heeft
opgeslagen, worden verwijderd.
Met dit icoon slaat u een profielenset opnieuw op onder dezelfde naam. Dit is alleen mogelijk als de
profielenset nog niet is doorgerekend.
Met dit icoon slaat u de profielenset voor de eerste keer op of u slaat een gewijzigde profielenset op
onder een andere naam
NB: als u wijzigingen heeft aangebracht in een bestaande profielenset die al eens is doorgerekend, dan
kunt u de bestaande profielenset niet meer overschrijven, u moet deze dan een andere naam geven!
Hierop zijn twee uitzonderingen:
1) U kunt binnen een profielenset die al minstens één keer is doorgerekend wel producten toevoegen
of verwijderen. Dit doet u door in het tabblad 'Producten' na uw wijzigingen te klikken op 'Producten
opslaan
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2) U kunt binnen een
profielenset
die
al
minstens één keer is
doorgerekend wel de
instellingen wijzigen toevoegen of verwijderen.
Dit doet u door in het
tabblad 'Instellingen' na
uw wijzigingen te klikken
op 'Instellingen opslaan'
U kent bij het opslaan aan andere gebruikers binnen uw licentie
rechten toe: geen rechten, ‘alleen lezen’ rechten of ‘lezen en
schrijven’ rechten.
NB: wees met het toewijzen van rechten aan anderen uiterst
voorzichtig. Indien u anderen toestaat uw profielenset te wijzigen
en u rekent deze periodiek door, loopt u het risico dat anderen de
profielenset tussentijds wijzigen en de berekende resultaten door
de tijd heen niet vergelijkbaar zijn.
Met dit icoon kunt u de profielenset openen als Wordbestand (.rtf)
en afdrukken of opslaan.
Met dit icoon verlaat u het scherm en gaat u naar het scherm ‘Eerder gemaakte selecties en
vergelijkingen’.
Met dit icoon kunt u bekijken welke profielensets periodiek worden doorgerekend
Met dit icoon verlaat u het scherm en keert u terug in het startscherm van de MoneyView
ProductManager.
Er zijn twee iconen in het linkermenu die u tegen kunt komen als u een bestaande profielenset opnieuw
opent:
Als een profielenset al minstens één keer is doorgerekend, kunt u vanuit
de profielenset rechtstreeks naar de rapportage van de resultaten gaan.
Als u vanuit de rapportage van de rekenresultaten naar de profielenset
bent gegaan om deze nog eens te bekijken, kunt u vanuit de profielenset
weer terugkeren naar de resultatenrapportage
Voorts kunt u in het linkermenu een voortgangsindicator aantreffen:

Deze indicator geeft aan welke van uw profielensets op dat moment berekend worden en welk deel
van de berekeningen al heeft plaatsgevonden
Door te klikken op dit icoon kunt de indicator verversen
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2.2.

Het tabblad ‘Uitgangspunten verzekerde’

In het tabblad ‘Uitgangspunten verzekerde’ staan alle gegevens die direct betrekking hebben op de
verzekerde.

2.2.1. Onderdelen van het tabblad ‘Uitgangspunten verzekerde’
Hier vult u de leeftijd van de
verzekerde in. U kunt ervoor
kiezen om één enkele leeftijd
door te rekenen of door middel
van een interval meerdere
leeftijden door te rekenen.
Kiest u bijvoorbeeld bij de leeftijden 30 t/m 45 met twee stappen dan worden de leeftijden 30 en 45 jaar
doorgerekend. U kunt in totaal maximaal 20 stappen doorrekenen. De minimale leeftijd is 18 jaar en de
maximale leeftijd die berekend kan worden in de Analyzer is 75 jaar.
U kunt er ook voor kiezen om
een of meerdere van de vaste
opties door te rekenen. De vier
vaste opties zijn gebaseerd op
de leeftijdscategorieën die het
Verbond
van
Verzekeraars
hanteert in haar inboedelwaardemeter.
Het netto maandinkomen kan van invloed zijn op de berekende inboedelwaarde of op de premie van de
inboedelverzekering. Bij het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner kunt u kiezen voor een vast
bedrag of een interval van maximaal 20 stappen. U kunt hier ook kiezen voor een of meer van de vier
vaste opties. De vier vaste opties zijn gebaseerd op de inkomenscategorieën die het Verbond van
Verzekeraars hanteert in hun inboedelwaardemeter.

Bij de gezinssituatie kunt u aangeven welke gezinssituaties u wilt doorrekenen. De gezinssituatie kan
van invloed zijn op de berekende inboedelwaarde en op de berekende premie.

Bij het veld eigen woning kunt u aangeven of koopwoningen (ja) en huurwoningen (nee) in uw
profielenset door wilt rekenen. Sommige inboedelwaardemeters en sommige producten maken
onderscheid tussen huurwoningen en koopwoningen. Daarnaast is de acceptatie van glasdekking in
sommige gevallen verschillend tussen huurwoningen en koopwoningen. Wanneer huurwoningen zijn
meegenomen in de profielenset dan kunt u in het tabblad “Uitgangspunten inboedelverzekering” ook
een bedrag aan huurdersbelang opgeven.
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2.3.

Het tabblad ‘Postcode’

In het tabblad ‘Postcode’ kunt u kiezen voor welke regio’s u de profielen wilt laten doorrekenen. Er zijn
drie mogelijkheden om de regio’s te bepalen.


Eigen opgave



Min max iteratie



Regio's

2.3.1. Postcode: Eigen opgave

Met deze optie vult u zelf handmatig in welke postcodenummers en -letters u mee wilt nemen in de
profielenset:

2.3.2. Postcode: Min - max iteratie
Met deze optie voert u een range aan
postcode cijfers in met een door u zelf te
bepalen interval. Alleen geldige postcodes
worden hierbij geselecteerd; het systeem
zorgt er automatisch voor dat bijvoorbeeld
postcodes die horen bij postbusnummers
niet terugkomen in de selectie.

Voorbeeld:
In de deze iteratie worden postcodes 1011
t/m 9999 met een interval van 100
doorgerekend. Dit levert als resultaat alle
bestaande postcodes in de reeks 1011,
1111, 1211, (…), 9911 op. Postcode 9999
wordt niet doorgerekend. In theorie zijn dit
90 postcodes, maar postcode 7111 bestaat
niet dus blijven er 89 postcodes over. Ter
vergelijking: de reeks 1014 t/m 9914
(interval 100) levert 58 geldige postcodes
op.
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Postcode lettercombinatie zelf kiezen

Default lettercombinatie

Lettercombinatie zelf kiezen
U kiest één lettercombinatie die aan elk van de geselecteerde postcodes wordt toegevoegd.
Default lettercombinatie
MoneyView heeft voor elke postcode de lettercombinaties gezocht waar de meeste huisnummers zijn
geregistreerd. Deze lettercombinaties worden toegevoegd aan de door u gekozen postcodes.

2.3.3. Postcode: regio's (vaste opties)

De andere manier om postcodes te selecteren is door gebruik te maken van de postcode regio's.
Hiervoor heeft MoneyView 199 postcodes in Nederland geselecteerd. De postcodes zijn geselecteerd
op basis van de verschillende regio-indelingen die aanbieders van inboedelverzekeringen hanteren en
het aantal huishoudens dat in een postcode woont. Zo zijn er bijvoorbeeld meer postcodes uit
dichtbevolkte gebieden geselecteerd dan uit dunbevolkte gebieden. Aan de rechterkant ziet u welke
postcodes bij uw keuzes horen Een overzicht van de geselecteerde postcodes staat in Bijlage 1:
Postcodeselectie inboedelverzekeringen.
De postcodes zijn ingedeeld in regio’s die gegroepeerd zijn op basis van enerzijds de mate van
stedelijkheid (van niet stedelijk tot zeer sterk stedelijk) en anderzijds naar het inwonertal van de
gemeente (van 10.000-20.000 tot 250.000 en meer).
Als alle 199 postcodes in een benchmark opgenomen worden vertegenwoordigen ze gezamenlijk de
premieopbouw van heel Nederland.
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2.4.

Het tabblad ‘Uitgangspunten verzekerde woning’
In het tabblad ‘Uitgangspunten verzekerde woning kunt u kiezen welke woningeigenschappen u wilt
doorrekenen. Het type woning, de waarde en de bouwaard daarvan kunnen allemaal van invloed zijn op
de acceptatie en de premie van de inboedelverzekeringen.

2.4.1. Onderdelen van het tabblad ‘Uitgangspunten verzekerde woning’
Bij het onderdeel ‘Type woning’ kunt u aangeven welke
woningtypen u wilt doorrekenen. U kunt alle of slechts
een enkel woningtype selecteren. Voor sommige
woningen zoals recreatiewoningen en monumenten
kunnen strengere acceptatie-eisen gelden.

Bij de bouwaard kunt u een of meerdere
constructievormen selecteren die u in uw
benchmark wilt opnemen. De waarde voor de
schuine streep geeft de aard van de muren aan, de
waarde achter de schuine streep de aard van de
dakbedekking. Een stenen woning met harde
dakbedekking is gangbaar. Als gekozen wordt voor
houtskeletbouw dan wordt daarbij aangenomen dat
de buitenmuren van steen zijn en dat de
dakbedekking hard is.

De oppervlakte van de woning is een belangrijke
maatstaf voor de inboedelwaarde. Hier kunt u
kiezen voor de vier vaste opties die het Verbond van
Verzekeraars onderscheidt, of voor een eigen
bereik van oppervlakten (min - max iteratie). U kunt
kiezen voor oppervlakten van 0 t/m 3000 m2. U kunt
in totaal maximaal 20 stappen door laten rekenen.
Bij een klein aantal producten is het bouwjaar van
belang. Hier kunt u kiezen voor de bouwjaren die u
wilt doorrekenen
Hier kunt u aangeven hoeveel kamers u wilt laten
doorrekenen. Het aantal kamers kan van invloed
zijn op de premie of op de hoogte van de
inboedelwaarde. Het aantal kamers omvat de
woonkamer(s) en slaap-, hobby- en werkkamers. U
kunt kiezen voor maximaal 10 kamers.
Hier kunt u aangeven welke herbouwwaarden u
wilt gebruiken. De maximale herbouwwaarde is
€ 800.000,- en de maximale intervalgrootte is
€ 400.000,-. U kunt maximaal 20 intervalstappen
per keer definiëren. Standaard is deze optie
inactief:
weinig
partijen
gebruiken
de
herbouwwaarde binnen een inboedelverzekering.
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Als de herbouwwaarde niet expliciet is aangegeven
wordt gerekend met een bedrag van € 200.000,-.
Bij de WOZ-waarde kunt u aangeven welke WOZwaarden u wilt gebruiken. Tot 2008 was de WOZwaarde
een
belangrijke
pijler
voor
de
inboedelwaarde van huiseigenaren. Tegenwoordig
wordt de WOZ-waarde nog sporadisch gebruikt
voor een aantal premieberekeningen. De maximale
WOZ-waarde is € 800.000,- en de maximale
intervalgrootte is € 400.000,-. U kunt maximaal 20
intervalstappen per keer definiëren. Standaard is
deze optie inactief: weinig partijen gebruiken de
WOZ-waarde binnen een inboedelverzekering. Als
de WOZ-waarde niet expliciet is aangegeven wordt
gerekend met een bedrag van € 200.000,-.
Hier kunt u aangeven of u premies voor glasdekking
wilt laten berekenen. Glasdekking is niet bij alle
inboedelverzekeringen mogelijk. Het kiezen voor
glasdekking kan dus extra uitval opleveren.

2.5.

Het tabblad ‘Uitgangspunten inboedelverzekering’
In het tabblad ‘Uitgangspunten inboedelverzekering’ kunt u aangeven hoe u de inboedelwaarde wilt
laten bepalen en wat de gewenste dekkingen zijn.

2.5.1. Onderdelen van het tabblad ‘Uitgangspunten inboedelverzekering’

Bij het onderdeel ‘Verzekeringsvorm’ kunt u aangeven of u producten met een extra uitgebreide dekking
(EUG) of producten met een allriskdekking (AR) of beide wilt berekenen.

Bij het eigen risico kunt u aangeven of u de benchmark wilt uitvoeren met een gewenst eigen risico van
€ 0,- of een gewenst eigen risico van € 100,-. In beide gevallen is het gewenste eigen risico geen harde
eis. Een product dat alleen een eigen risico van € 100,- kent wordt ook berekend wanneer een eigen
risico van € 0,- gevraagd wordt en omgekeerd. Voor producten die meerdere eigen risico’s kennen
wordt het dichtstbijzijnde eigen risico gekozen.

Hier kunt u aangeven of u uw benchmarkonderzoek wilt baseren op maand- of jaarpremies. Sommige
maatschappijen hanteren een toeslag of korting bij een maand- of jaarbetaling. Sommige producten
kunnen normaal gesproken niet op jaarbasis betaald worden, maar ook die producten kunt u in de
Analyzer op jaarbasis Het tabblad ‘Producten’.
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Vervolgens moet u kiezen of u de benchmark van de inboedelverzekeringen wilt baseren op een
waardemeter of op een eigen opgave. U kunt niet beide vormen van waardebepaling in hetzelfde
benchmarkonderzoek opnemen.
Als u kiest voor een waardemeter dan wordt elk product berekend op basis van de waardemeter die
voor dat product van toepassing is. Dat kan de inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars
zijn, maar ook een eigen waardemeter van de maatschappij. Een maatschappij geeft door het gebruik
van een waardemeter garantie tegen onderverzekering.
U kunt ook kiezen voor een onderzoek op basis van een eigen opgave. Het voordeel hiervan is dat het
uitgangspunt (de inboedelwaarde) voor alle producten hetzelfde is. Het nadeel is dat veel producten
geen eigen opgave van de inboedelwaarde accepteren, en dus niet terug zullen komen in uw onderzoek.
Bij beide waardebepalingen worden
premier
risque
verzekeringen
meegenomen
in
het
benchmarkonderzoek, zolang de
dekking
van
de
verzekering
toereikend is.
Bij de verzekerde bedragen kunt u
aangeven
welke
verzekerde
bedragen
voor
inboedel,
kostbaarheden en huurders/eigenaarsbelang u wilt berekenen.
Het veld voor ‘Totaal standaard
huisraad’ is alleen zichtbaar als u de
benchmark wilt baseren op een zelf opgegeven inboedelwaarde. De inboedelwaarde(n) voert u dan hier
in. De maximale inboedelwaarde die u kunt invoeren is € 500.000,-. U kunt maximaal 20 stappen
berekenen. Wanneer u gebruik maakt van een waardemeter dan verdwijnt dit invoerveld.
Bij het veld ‘Totaal lijfsieraden’ vult u
het volledige bedrag aan lijfsieraden
(inclusief horloges) in dat u wilt berekenen. Voor dit bedrag worden alleen brandpremies berekend.
Wanneer producten onderscheid maken tussen brandschade en schade door diefstal is schade door
diefstal tot dit bedrag mogelijk niet meeverzekerd. Tot welk bedrag schade door diefstal van lijfsieraden
standaard is meeverzekerd kunt u per product vinden in de MPM. De maximale waarde voor lijfsieraden
die u kunt opgeven is € 50.000,-. U kunt ook een bereik van maximaal 20 stappen definiëren.
Bij het veld ‘Totaal computerapparatuur’
vult
u
het
totaalbedrag
aan
computerapparatuur (inclusief randapparatuur en informatiedragers) in dat u wilt doorrekenen. De
maximale waarde is € 50.000,- en u kunt een bereik in maximaal 20 stappen definiëren.
Bij het veld ‘Totaal audiovisuele
apparatuur’ vult u het totaalbedrag aan
audiovisuele apparatuur en audioapparatuur, inclusief informatiedragers, in. De maximale waarde is
€ 50.000,- en u kunt een bereik in maximaal 20 stappen definiëren.
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Bij het veld ‘Totaal kunst’ vult u het totaalbedrag aan
kunst in dat u wilt doorrekenen. De maximale waarde
is € 50.000,- en u kunt een bereik in maximaal 20 stappen definiëren.
Bij het veld ‘Totaal antiek’ vult u het totaalbedrag aan
antiek dat u wilt doorrekenen. De maximale waarde
is € 50.000,- en u kunt een bereik in maximaal 20 stappen definiëren.
Bij het veld ‘Totaal instrumenten’ vult u het
totaalbedrag aan muziekinstrumenten in dat u wilt
doorrekenen. De maximale waarde is € 50.000,- en u kunt een bereik in maximaal 20 definiëren.
Bij het veld ‘Totaal verzamelingen’ vult u het
totaalbedrag aan verzamelingen, in. . De maximale
waarde is € 50.000,- en u kunt een bereik in maximaal 20 definiëren.
Veel maatschappijen behandelen computerapparatuur als een onderdeel van audiovisuele apparatuur.
Als dat bij een verzekeraar in de benchmark het geval is, worden de bedragen voor computerapparatuur
en audiovisuele apparatuur voor die producten bij elkaar opgeteld. U hoeft daar zelf geen rekening mee
te houden. Dat geldt eveneens voor de overige kostbare inboedel. Veelal vallen kunst, antiek,
muziekinstrumenten en verzamelingen onder één noemer, bijvoorbeeld kunst.
Voor zowel audiovisuele apparatuur als computerapparatuur
geldt, net als bij lijfsieraden en de overige kostbare inboedel, dat
het diefstalrisico niet automatisch is meeverzekerd wanneer een maatschappij daar een apart
vergoedingsmaximum voor hanteert. Met deze optie kan u aangeven of rekening moet worden
gehouden met diefstal risico. Of een product een apart vergoedingsmaximum hanteert bij diefstal van
kostbare inboedel kunt u vinden in de MPM.
Het veld ‘Huurders- / eigenaarsbelang’ is altijd
zichtbaar. Houdt er wel rekening mee dat bij huurdersbelang bij het onderdeel ‘Eigen woning’ in het
tabblad ‘Uitgangspunten verzekerde’ moet op ‘nee’ moet staan. Voor eigenaarsbelang (veelal bij een
appartement die voor opstal verzekerd zijn via de opstalverzekering van de Vereniging van Eigenaren)
geldt het omgekeerde. U kunt huurders- / eigenaarsbelang t/m € 100.000,- opgeven. U kunt ook een
bereik instellen met maximaal 20 stappen.
Als u zowel koopwoningen als huurwoningen in uw benchmarkonderzoek opneemt, dan wordt het
huurdersbelang alleen voor de huurders meegenomen in de berekening. Voor eigenaren wordt dit
bedrag buiten beschouwing gelaten. Voor eigenaarsbelang geldt het omgekeerde.
Hier kunt u de beveiliging van de woning
aangeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
een Politiekeurmerk Veilig Wonen voor hang- en
sluitwerk en een BORG-certificaat voor
elektronische
beveiliging.
Sommige
maatschappijen geven korting op de premie
wanneer de woning beveiligd is.
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2.6.

Het tabblad ‘Producten’

In het tabblad ‘Producten’ kiest u welke producten u meeneemt in de vergelijking. Alle producten die u
aanvinkt worden voor alle gedefinieerde profielen doorgerekend, voor zover dit mogelijk is binnen de
acceptatiegrenzen van de afzonderlijke producten. Door een vinkje te plaatsen voor ‘Alle producten’
worden alle producten meegenomen in de berekening.
Sommige producten hebben zowel een EUG- als een AR-variant. Andere producten bestaan alleen met
een EUG- of een AR-dekking. Welke varianten worden berekend hangt af van de invoer in het veld
‘Verzekeringsvorm’ in het tabblad ‘Uitgangspunten inboedelverzekering’.
NB: Als ‘Alle producten’ niet is aangevinkt worden later aan de database toegevoegde producten niet
automatisch aan een periodieke benchmark toegevoegd. Dit gebeurt alleen als ‘Alle producten’ is
aangevinkt. Dit is van belang als u een benchmarkonderzoek periodiek wilt uitvoeren en daarin ook
nieuwe producten (automatisch) wilt opnemen. U kunt uw profielenset natuurlijk altijd aanpassen en
handmatig producten toevoegen of verwijderen.

U kunt op het tabblad 'Producten' de knop 'Producten Opslaan' tegenkomen. Deze knop wordt actief als u
een eenmaal aangemaakte profielenset opnieuw opent. U kunt hier dan producten aan of uitzetten waarna
u de gemaakte keuze vastlegt met behulp van de knop.
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2.7.

Het tabblad ‘Instellingen’
In het tabblad ‘Instellingen’ bepaalt u de naam van uw profielenset, of en wanneer u deze periodiek
doorgerekend wilt hebben en of andere gebruikers binnen uw licentie deze profielenset ook mogen
inzien of bewerken.

2.7.1. Onderdelen van het tabblad ‘Instellingen’
De eerste drie items bij de
instellingen zijn informatief van aard.
Hier ziet u hoeveel profielen u heeft
gedefinieerd, hoeveel producten er in
de vergelijking zijn opgenomen en
hoe lang de geschatte berekeningstijd is.
Bij de rapportage instellingen bepaalt
u in welk formaat u de berekende
resultaten kunt downloaden nadat de
berekeningen zijn uitgevoerd. U heeft
hier de keuze uit MS Acces (MDB),
MS Excel 2007 (xlsx) en komma
gescheiden (csv).
Let op: de keuze die u hier voorafgaand aan een berekening maakt, bepaalt voor die berekening het
downloadformaat. U kunt dit voor die berekening achteraf niet meer wijzigen. Als u dus eenmaal heeft
gekozen voor 'xls', kunt u de eenmaal berekende resultaten alleen nog in xls-formaat downloaden. Voor
volgende berekeningen kunt u het downloadformaat nog wel wijzigen
Als u de instellingen voor de download na een berekening wijzigt, geldt deze wijziging voor de
eerstvolgende berekening.
De instellingen “Export met marktposities” en “Export inclusief acceptatiemeldingen” bepalen de
hoeveelheid informatie die u in de resultaatbestanden aantreft. Bent u slechts geïnteresseerd in
premies, dan kunt u beide opties uitzetten.

Met behulp van het onderdeel ‘Cluster’ kunt u de profielenset toekennen aan een bestaand
‘profielencluster’ of een nieuw profielencluster aanmaken waar de profielenset aan toegekend wordt.
Zie verder Hoofstuk 5 ‘Profielenclusters’
Bij het onderdeel ‘Profielenset
periodiek doorrekenen’ kunt u
aangeven
of
u
uw
benchmarkonderzoek op vaste
momenten wilt laten uitvoeren.
Als dat het geval is, dan kunt u
hier de startdatum en de
frequentie aangeven. Als u de benchmark eenmalig of op onregelmatige momenten wilt uitvoeren dan
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kunt u dit onderdeel op ‘nee’ laten staan. U kunt dan handmatig de opdracht geven om de profielenset
door te rekenen op elk gewenst moment.

In het tabblad 'Instellingen' komt u de knop 'Instellingen opslaan' tegen als u een reeds bestaande
profielenset opnieuw opent. U kunt in dit scherm de instellingen wijzigen, bijvoorbeeld de periodiciteit
van de berekening en deze instellingen bewaren door op 'Instellingen opslaan' te klikken.

2.8.

Periodieke berekeningen bekijken
Met de functie ‘Periodieke berekeningen in het linkermenu komt u in het volgende scherm:

Hier ziet u voor welke profielensets u heeft ingesteld dat ze op gezette tijden opnieuw berekend moeten
worden. U ziet ook op welk moment de volgende berekening plaats zal vinden en welke frequentie van
doorrekenen u aan de profielenset heeft toegekend.
Met dit icoon opent u een scherm waar u voor de desbetreffende
profielenset de periodieke berekening kunt wijzigen.
Met dit icoon verwijdert u de instellingen voor periodiek
berekenen. De profielenset zelf blijft gewoon bestaan.
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2.9.

Profielen Uploaden

Het is mogelijk om profielen te uploaden via een
Excelbestand. Dit gaat via de knop ‘Uploaden
profielen’
in
het
linker
menu.
Voorbeeldbestanden om te gebruiken voor het
uploaden kunt u via hetzelfde scherm
dowloaden.
Wanneer een profielenset is geladen via een
Excelbestand, is het aan te raden om deze te
controleren middels de knop ‘Valideer
excelbestand’.

Na het uploaden bepaalt u op het tabblad
“Producten”
welke
producten
u
doorgerekend wilt hebben (zie paragraaf
2.6) en via het tabblad instellingen bepaalt
u de overige instellingen voor uw
profielenset (zie paragraaf 2.7).
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3.

Rapportage van de resultaten van een berekende
profielenset
Nadat een profielenset is doorgerekend, worden de berekende resultaten gepresenteerd. Deze
rapportage is op meerdere manieren toegankelijk:

3.1.

Rapportage openen via e-mailbericht
Nadat een profielenset voor inboedel- of opstalverzekeringen is doorgerekend krijgt u hiervan een
emailbericht:

Door op de bovenste link in het bericht te klikken wordt de rapportage rechtstreeks geopend. Dit heeft
hetzelfde effect als de keuze voor de knop “Rekenresultaat profielenset openen” in het scherm met
eerder gemaakte selecties en vergelijkingen.
Met de onderste link (alleen bij profielensets die periodiek worden doorgerekend) opent u het scherm
‘Periodieke berekeningen’ (zie paragraaf 2.5) en kunt u deze aanpassen.

3.2.

Eerder gemaakte profielensets en resultaten
De gemaakte profielensets en de bijbehorende resultaten zijn zichtbaar in het scherm “Eerder gemaakte
selecties en vergelijkingen”:

Hier kunt u per productsoort de profielensets en de rekenresultaten bekijken. U kunt hier ook
profielensets en rekenresultaten van andere gebruikers binnen uw licentie inzien.
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3.2.1. Onderdelen van eerder gemaakte profielensets en resultaten
Bij de productsoort kunt u makkelijk schakelen
tussen de resultaten van verschillende
verzekeringen.
Wanneer
u
in
het
resultatenscherm bent gekomen via een van de
productsoorten dan is deze productsoort
automatisch geselecteerd.

Bij het soort vergelijking kunt u filteren op
profielensets, clusters of rekenresultaten. Doet u
dit niet, dan staan alle soorten vergelijkingen door
elkaar. De resultaten van een cluster of
profielenset staan wel altijd onder het
bijbehorende cluster profielenset. Wanneer u
kiest voor “Alle vergelijkingen” dan wordt naast
de naam van de gebruiker en de naam van de
profielenset of het resultaat ook de soort
vergelijking in de kolom “Soort werk” getoond.
Kiest u voor een van de twee soorten, dan vervalt
deze kolom.
Bij gebruiker kunt u kiezen of u alle profielensets
en resultaten wilt inzien of alleen die van uzelf.
Standaard worden alleen uw eigen profielensets
en resultaten getoond. Als u kiest voor ‘alle
gebruikers’ worden uw profielensets en
resultatensets gemarkeerd met een
.

3.2.2. Functies bij een profielenset en/of cluster

Als een profielenset of cluster al minimaal één keer is doorgerekend, staat vóór de set of het cluster
een plusteken. Door hierop te klikken laadt u berekende resultaten:
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Vóór de profielenset of cluster kunt u blauwe cirkels aantreffen, deze geven aan dat u de eigenaar bent
van het betreffende cluster of profielenset.
Achter de profielenset staan meerdere iconen als u zelf de eigenaar van de gemaakte profielenset bent.
Als de profielenset van een andere gebruiker is, wordt maar een icoon getoond.
De icoon voor “Toegangsrechten voor andere gebruikers wijzigen” kent drie vormen. De eerste icoon
(een hangslot) geeft aan dat gebruik door andere gebruikers niet is toegestaan. De tweede icoon (twee
gebruikers en een hangslot) geeft aan dat gebruik door andere gebruikers is toegestaan, maar dat
wijzigen door andere gebruikers niet is toegestaan. De derde icoon (twee gebruikers) geeft aan dat
gebruik en wijzigen door andere gebruikers is toegestaan. Door op deze icoon te klikken kunt u de
instellingen van de profielenset aanpassen. Deze icoon is voor andere gebruikers niet zichtbaar. NB: bij
clusters is niet mogelijk om aan andere gebruikers toegangsrechten toe te kennen.
Met de icoon “Selectie of vergelijking verwijderen” kunt u een cluster of profielenset verwijderen. Deze
icoon is voor andere gebruikers niet zichtbaar, tenzij u anderen gemachtigd heeft.
Met de icoon “Item overdragen” kunt u een profielenset en alle bijbehorende resultaatbestanden aan
een andere gebruiker binnen uw licentie overdragen. U dient hiervoor de organisatiecode en exacte
gebruikersnaam (inlognaam) op te geven. NB: clusters kunnen niet worden overgedragen en
profielensets die in een cluster zitten óók niet.
Met de icoon ‘instellingen’ kunt u de instellingen van een profielenset of cluster aanpassen
Met de icoon “Profielenset openen” kunt u de profielenset openen. Deze icoon is voor alle gebruikers
zichtbaar.
Met de icoon “Doorrekenen” kunt u opdracht geven om de gemaakte profielenset of cluster (opnieuw)
door te rekenen. Deze icoon is voor andere gebruikers niet zichtbaar, tenzij u anderen gemachtigd heeft.

3.2.3. Functies bij de rekenresultaten
Achter de rekenresultaten staan vier iconen als u zelf de gebruiker van de berekende resultaten bent.
Als de resultaten van een andere gebruiker zijn dan worden twee iconen getoond.
Met de icoon “Selectie of vergelijking verwijderen” kunt u het rekenresultaat verwijderen. Deze
icoon is voor andere gebruikers niet zichtbaar, tenzij u anderen gemachtigd heeft.
Met de icoon “Rekenresultaat profielenset openen” kunt u de resultaten openen. Deze icoon
is voor alle gebruikers zichtbaar.
Met de icoon “Downloaden van onderliggende data” kunt u alle berekende premies van de
berekende producten als Excel- of Accessbestand downloaden.
U kunt desgewenst ook meerdere profielensets en resultatensets in één keer verwijderen. U plaatst
een vinkje achter de Profielenset(s) of Resultatenset(s) die u wilt verwijderen en klikt vervolgens op het
icoon om daadwerkelijk te verwijderen. Deze icoon is voor andere gebruikers niet zichtbaar, tenzij u
anderen gemachtigd heeft.
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3.3.

Benchmarkrapportage Inboedelverzekeringen

Als u het rekenresultaat opent krijgt u de benchmarkrapportage te zien. Aan de linkerkant ziet u het
menu en aan de rechterkant ziet u de resultaten.

3.3.1. Functies van het menu
Met het menu aan de linkerkant van het scherm kunt u verschillende functies bedienen.
Met de icoon "Onderliggende gegevens downloaden" download u de onderliggende gegevens van de
rapportages: u download hiermee alle berekende premies van de producten als Excel- of
Accessbestand.
Met de icoon "Nieuwe profielenset maken" verlaat u dit scherm en gaat u naar het scherm ‘Profielenset
samenstellen’ waar een lege profielenset wordt geopend.
Met de icoon "Profielenset bewerken" opent u de profielenset die hoort bij deze rapportage. U kunt deze
bekijken en desgewenst aanpassen.
Met de icoon "Uw werk opslaan" slaat u de rapportage op, zodat handmatige aanpassingen (bijvoorbeeld
tabellen die u zelf heeft samengesteld) niet verloren gaan.
Met de icoon "Afdrukken" opent u de benchmarkrapportage als Wordbestand (.rtf) die u kunt afdrukken
of opslaan.
Met de icoon "Eerder gemaakte selecties en vergelijkingen" verlaat u het scherm en gaat u naar het
scherm ‘Eerder gemaakte selecties en vergelijkingen’.
Met de icoon “Periodieke berekeningen bereikt u het scherm waarin u kunt zien welke berekeningen
periodiek worden uitgevoerd.
Met de icoon "Dit scherm sluiten (niet-opgeslagen gegevens gaan verloren)" verlaat u het scherm en
keert u terug in het startscherm van de MoneyView ProductManager.
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3.3.2. Werking van de benchmarkrapportage
De werking van de benchmarkrapportage is voor alle Analyzer-modules identiek. Wel zijn er uiteraard
inhoudelijke verschillen. In alle gevallen geldt dat het scherm is opgedeeld in een aantal tabbladen.
Hierbij geldt dat er per premiebepalende factor een tabblad wordt aangemaakt met op dat tabblad een
ranking waarin u terugziet wat de invloed is van de betreffende premiebepalende factor. Als u voor een
bepaalde premiebepalende factor maar één waarde heeft gebruikt in de profielenset wordt er géén apart
tabblad aangemaakt; deze ranking zou er immers hetzelfde uitzien als de overall ranking die te vinden is
op het tabblad ‘Totaaloverzicht’

Onder de rij tabbladen treft u een link aan ‘Overzicht uitgangspunten’:

Door op de link te klikken, opent een popup
scherm waarin u terug kunt vinden hoe de
onderliggende profielenset is opgebouwd.

Op het eerste tabblad treft u het totaaloverzicht en twee of drietal uitrolmenu’s aan:



Met het menu voor “Kies product…” kunt u een product kiezen dat vervolgens altijd getoond wordt
en geel gearceerd wordt in de tabel. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken om uw eigen product
makkelijk herkenbaar te maken.



Het tweede menu staat standaard op “Toon top 5”. Met dit menu bepaalt u hoeveel producten u in
de tabel terug wilt zien. U kunt kiezen uit 5, 10, 20, 30 of alle producten. Bij de Analyzer van de
woonverzekeringen wordt in eerste instantie de top 5 van de gemiddelde marktposities getoond.
Als u bij “Kies product…” een product heeft gekozen dat niet in de top voorkomt dan wordt dit
product alsnog onder de top getoond.



Het derde menu wordt alleen getoond als de profielenset vaker is berekend. U kunt in dat geval de
resultaten van een eerdere berekening naast de huidige berekening leggen.
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Onder de menu’s wordt een tabel gepresenteerd met een rangschikking van alle producten voor alle
doorgerekende profielen. In de oranje kolommen worden de historische resultaten getoond, in de
blauwe kolommen de meest recente. Op deze manier is snel te zien of er verschuivingen in marktpositie
hebben plaatsgevonden. In de tabel worden de volgende gegevens gepresenteerd:


Gem. positie: De gemiddelde marktpositie die een product inneemt op basis van alle berekende
profielen.



Hoogste: De hoogste bereikte marktpositie voor een product op basis van alle berekende profielen.



Laagste: De laagste bereikte marktpositie voor een product op basis van alle berekende profielen.



# waarnemingen: het totale aantal berekeningen dat plaats heeft kunnen vinden voor een product
(deze aantallen kunnen afwijken tussen de producten onderling als gevolg van bijvoorbeeld
acceptatienormen).



% nr 1: Het percentage van het aantal berekende profielen waarin een product de eerste
marktpositie inneemt.



% top 5: Het percentage van het aantal berekende profielen waarin een product een top 5marktpositie inneemt.



Index tov Nr. 1: Het gemiddelde indexcijfer ten opzichte van het goedkoopste product.

De werking van de overige tabbladen is iets anders dan de werking van het tabblad ‘Totaaloverzicht’. In
deze tabbladen wordt telkens een subselectie getoond van de berekende profielen op basis van de
premiebepalende factoren. Indien van toepassing is er in deze tabbladen de knop 'Kies tabel...' zichtbaar.
Met deze knop bepaalt u welke gegevens u in het tabblad wilt zien.

Afhankelijk van de combinaties die u heeft ingevuld bij het samenstellen van de profielenset zijn er per
tabblad één of meerdere tabellen die u kunt tonen, bijvoorbeeld:
Door meerdere vinkjes te plaatsen voor (in dit
voorbeeld) type woning jaren, kunt op hetzelfde tabblad
meerdere tabellen tonen om zo in één oogopslag vast
te stellen of er op basis van het woningtype
veranderingen in marktpositie optreden.
Zoals in onderstaand voorbeeld is te zien, ziet de top-5
er heel anders uit op basis van de verschillende
woningtypen.
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Op deze manier kan zeer snel worden bepaald of (in dit voorbeeld) het woningtype van invloed is op de
marktpositie van een product. De overige tabbladen worden niet nader besproken, omdat de werking
identiek is.

3.4.

Het tabblad ‘Eigen selecties’

Op het tabblad ‘eigen selecties’ kunt u zelf tabellen samenstellen, met als variabelen de verschillende
uitgangspunten die bij het samenstellen van de profielenset zijn vastgelegd.

U stelt middels de uitrolmenu's en de knoppen een eigen tabel samen. Rechts ziet u welke variabelen
er gebruikt zijn bij het samenstellen van de profielenset. U kunt met de uitrolmenu’s uw eigen product
kiezen en een concurrerend product waarmee u uw eigen product specifiek wilt vergelijken. Met de
knoppen bepaalt u per variabele wat u in de tabel wilt opnemen. Door op een knop te klikken kunt u
keuzes maken, waarna telkens aan de rechterkant van het scherm is te zien wat de inhoud van de zelf
samengestelde tabel zal zijn.
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Als u alle variabelen heeft gedefinieerd klikt u op ‘Maak nieuwe tabel’ en wordt de zelf samengestelde
tabel getoond:

Boven de tabel ziet u de beschrijving staan van de door u gekozen variabelen. In de tabel ziet u dezelfde
gegevens als in de andere tabbladen, maar hier gaat het om de marktposities binnen de gekozen subset
aan profielen. Wanneer u een eigen product heeft gekozen dan is deze geel gemarkeerd. Wanneer u
een concurrerend product heeft gekozen dan is deze met oranje aangegeven.
Wanneer u een concurrerend product heeft gekozen ziet u naast de gebruikelijke kolommen ook de
kolom ‘Index CP’. Deze waarde geeft het gemiddelde indexcijfer ten opzichte van het concurrerende
product aan.

Met de icoon “Verwijderen” kunt u de zelf samengestelde tabel verwijderen.
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Met de icoon “Wijzigen” kunt de zelf samengestelde tabel bewerken. U keert dan terug naar
het knoppenscherm waar u de variabelen voor het samenstellen van de tabel kunt wijzigen.
Met de knop ‘Nieuwe tabel’ kunt u naast de zojuist gemaakte tabel nog één
of meerdere tabellen maken. Het aantal tabellen is onbeperkt.
NB: als u wilt dat deze tabellen bewaard blijven, zodat deze als u de rapportage een volgende
keer opent weer zichtbaar zijn, dient u in het linkermenu op ‘Opslaan’ te klikken.
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4.

De optie ‘Onderliggende gegevens downloaden’
Indien u met de onderliggende gegevens van de berekende profielen een eigen analyse wilt doen dan
kunt u met de icoon “Onderliggende gegevens downloaden” de informatie downloaden als in het
formaat dat u heeft aangegeven in het tabblad 'Instellingen'. De optie hiervoor vindt u in de menu aan
de linkerkant en in het overzicht met eerder gemaakte selecties en vergelijkingen.

NB: De verdere afbeeldingen in dit hoofdstuk kunnen enigszins afwijken van wat u op uw eigen scherm
ziet, afhankelijk van welke versie van Excel of Access u gebruikt.

4.1.

De Excelrapportage (.xlsx-formaat)
De Excelrapportage is bedoeld voor eindgebruikers van de Analyzer, zoals marktonderzoekers en
marketingspecialisten. Het Excelbestand bevat vier verschillende tabbladen. In de eerste kolommen van
elk tabblad staan alle profielen aan die voor u zijn doorgerekend.

In de kolommen daarna treft u in de verschillende werkbladen per profiel voor elk berekende product
de volgende informatie aan:

4.1.1. Het tabblad ‘Premie’
Op dit tabblad staat per product en per profiel de maand- of jaarpremie (afhankelijk van de profielenset)
voor het berekende profiel. De premies zijn berekend exclusief assurantiebelasting. Indien bij een
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product geen premies zijn weergegeven dan houdt dit in dat het product niet wordt geaccepteerd bij
het betreffende profiel.

4.1.2. Het tabblad ‘Verzekerde_som’
Op dit tabblad staat per product en per profiel de berekende inboedel- of herbouwwaarde en een korte
omschrijving van de daarbij gebruikte waardemeter. De twee waarden worden gescheiden door een
sluisteken: “|”. Wanneer een maatschappij geen waardemeter of verzekerd bedrag gebruikt dan kunnen
deze waarden gevuld zijn met “NVT”.

4.1.3. Het tabblad ‘Marktposities’
Op dit tabblad staat per product de marktpositie die dit product bij het betreffende profiel heeft. Dit is
wat anders dan de marktposities die op het totaaloverzicht staan, aangezien deze gelden voor alle
marktposities tezamen. Producten die geen premie teruggeven worden niet meegenomen in het
berekenen van de marktposities.

4.1.4. Het tabblad ‘Acceptatiemeldingen’
Op dit tabbad staat per product en profiel weergegeven waarom een product bij een bepaald profiel niet
door de acceptatienormen is gekomen. Ook wanneer een product om andere redenen dan
acceptatienormen niet berekend kan worden dan wordt de reden hier getoond.

4.2.

De CSV-rapportage
Bij deze rapportagevariant krijgt u de gegevens in punt-komma-gescheiden formaat tot uw beschikking.
U krijgt twee soorten bestanden:
De bestanden met “_brondata.csv” in de naam komen overeen met de hierboven onder “De
Excelrapportage” beschreven tabbladen. De data is in een gekruist formaat waarbij één profiel met alle
bijbehorende resultaten op 1 regel staan.
De bestanden met “_table.csv” in de naam komen overeen met de hieronder onder “De
Accessrapportage” beschreven tabellen. Dit is dezelfde data maar dan in ongekruist formaat. Dit format
leent zich goed voor het importeren van de data in een database of andere analyse software.

4.3.

De Accessrapportage
De Accessrapportage is anders opgebouwd dan de Excelrapportage. Dit bestand is over het algemeen
bedoeld voor gebruikers die geautomatiseerde bewerkingen willen uitvoeren met de premies. Om deze
reden bevat dit bestand dan ook alleen brondata. De Accessrapportage bestaat uit drie tabellen:
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Product: De tabel ‘Product’ bevat een lijst van alle producten die zijn meegenomen in de
profielenset.



Profiel: Deze tabel bevat alle profielen die doorgerekend zijn en is daarmee gelijk aan de eerste
kolommen van de Excelrapportage.



Resultaat: Deze tabel bevat per product en profiel alle premies, verzekerde sommen en
acceptatiemeldingen.
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5.

Profielensetclusters
Omdat het af en toe noodzakelijk of wenselijk is om méér dan het maximaal toegestane aantal profielen
in een profielenset door te rekenen, biedt de MoneyView Analyzer demogelijkheid om profielensets te
‘clusteren’: meerdere profielensets kunnen worden gebundeld en al dan niet periodiek in één keer
doorgerekend. De berekende resultaten van de verschillende profielensets worden samengevoegd
zodat er één groot ‘resultaatbestand’ ontstaat dat gedownload kan worden voor verder verwerking.
Bij het maken van ‘clusterberekeningen’ gelden er wel enige kanttekeningen en waarschuwingen
vooraf:







5.1.

De berekende resultaten van clusters zijn alleen te downloaden, deze kunnen dus niet getoond
worden in de ‘on-screen’ rapportage van de Analyzer (zie hoofdstuk 3)
De te downloaden bestandsformaten van clusters zijn beperkt tot .csv formaat of .mdb formaat
De te downloaden bestanden bevatten alléén berekende resultaten, eventueel
acceptatiemeldingen en de uitgangspunten (‘profielen’). Marktposities en andere aanvullende
informatie die bij de te downloaden resultaten van ‘gewone’ profielensets wel worden
meegeleverd zijn niet beschikbaar.
Profielensets die zijn opgenomen in een cluster kunnen niet meer ‘los’ periodiek worden
doorgerekend. Een dergelijk cluster handmatig éénmalig doorrekenen is wel mogelijk.
Clusters zijn alléén toegankelijk voor de gebruiker die het cluster heeft aangemaakt; er kunnen
geen toegangsrechten aan andere gebruikers worden uitgedeeld.

Een profielensetcluster aanmaken
Om een profielensetcluster te maken, moet u eerst één of meerdere profielensets samenstellen of al
samengesteld hebben (zie hoofdstuk 2). Er zijn vervolgens twee manieren om een cluster aan te maken
via het tabblad ‘Instellingen’ of via het scherm ‘Eerder gemaakte profielensets’.

5.1.1. Een cluster aanmaken via het tabblad ‘Instellingen’
Op het tabblad Instellingen van een bestaande
profielenset kunt u door op
te klikken een
nieuw cluster aanmaken en daar meteen de
bewuste profielenset aan toevoegen:

U vult een clusternaam
in, geeft aan of u dit cluster periodiek wilt doorrekenen, of u
acceptatiemeldingen wilt terugzien in de resultaten en in welke formaat u de
berekende resultaten wilt ontvangen (.csv of.mdb). Na het klikken op ‘OK’
wordt het nieuwe cluster aangemaakt en opgeslagen en is de actieve
profielenset ook meteen gekoppeld aan dit cluster. Het cluster is weer terug
te vinden bij de ‘Eerder gemaakte vergelijkingen’ (zie hiervoor hoofdstuk 3).
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5.1.2. Een cluster aanmaken via het scherm Eerder gemaakte profielensets
Ook via het scherm ‘Eerder gemaakte vergelijkingen kunt u een nieuw cluster aanmaken. Om dit doen
kiest u ‘Cluster’ in het uitrolmenu ‘Soort vergelijking’ en ziet u dat de button ‘Nieuw cluster’ verschijnt.

Als u klikt op ‘Nieuw cluster’ verschijnt het volgende scherm:
Hier kunt u de naam van het nieuwe cluster invullen en meteen bepalen
welke profielensets u in het cluster wilt opnemen.
Alle bestaande profielensets binnen de actieve Analyzermodule zijn
zichtbaar, maar alleen de profielensets die nog niet gekoppeld zijn aan een
cluster kunt u ook daadwerkelijk selecteren.
U geeft aan in welk formaat u de resultaten wilt ontvangen, of u
acceptatiemeldingen terug wilt zien in de resultatenfiles en of u het cluster
periodiek wilt doorrekenen. Na het klikken op ‘OK’ wordt het cluster
aangemaakt en ziet u het verschijnen in de lijst op het scherm.

5.2.

Een profielensetcluster bewerken
Als een cluster eenmaal is aangemaakt kunt u daar nog verschillende bewerkingen op toepassen:





U kunt profielensets toevoegen of verwijderen
U kunt de rekenfrequentie aanpassen
U kunt acceptatiemeldingen aan- of uitzetten
U kunt de aanlevering van de resultaten wijzigen (.csv of.mdb)

Deze bewerkingen kunt u uitvoeren door op het scherm “Eerder gemaakte profielensets” in het
overzicht van clusters te klikken op

In het scherm dat verschijnt kunt profielensets toevoegen of
verwijderen door vinkjes te plaatsen of weg te halen, u kunt de
aanlevering van de resultaten wijzigen met de radiobuttons bij
‘Aanlevering in:’, u kunt acceptatiemeldingen aan- of uitzetten en u
kunt de rekenfrequentie naar wens aanpassen.
Na het klikken op ‘OK’ worden de wijzigingen opgeslagen en keert u
terug in het scherm ‘Eerder gemaakte profielensets’.
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Het is ook mogelijk om (de instellingen van)
een cluster te bewerken vanuit het tabblad
instellingen van en profielenset.
U klikt hier op het de knop ‘Cluster
bewerken’
, waarna het scherm
‘Cluster bewerken’ opent:

U kunt in dit scherm de rapportage-instellingen van het cluster
aanpassen, alsmede de rekeninstellingen. U kunt in dit scherm
echter geen andere profielensets toevoegen of verwijderen.

5.3.

Profielensets toevoegen aan een (bestaand) Cluster
Ook hier geldt dat er twee manieren zijn om een profielenset toe te voegen aan een (bestaand) cluster:
1.
2.

Via het scherm Eerder gemaakte
profielensets (zie paragraaf 5.2)
Via het tabblad ‘Instellingen’ binnen een
profielenset:
Op het tabblad Instellingen van een
bestaande profielenset kunt u met het
uitrolmenu
‘Cluster’
de
bewuste
profielenset toevoegen aan een bestaand
cluster:

•34•

5.4.

Profielensets verplaatsen van het ene naar het andere cluster
Ook het verplaatsen van profielensets van het ene naar het andere cluster kan weer op twee manieren.
Via het scherm “Eerder gemaakte vergelijkingen” en via het tabblad ‘Instellingen’ van een profielenset.

5.4.1. Een profielenset verplaatsen via het tabblad ‘Instellingen’
In het tabblad instellingen van de profielenset
die u wilt verplaatsen kunt u met behulp van
het uitrolmenu een ander (bestaand) cluster
kiezen.

5.4.2. Een profielenset verplaatsen via het scherm ‘Eerder gemaakte profielensets’
Het verplaatsen van een profielenset doet u door in het scherm Eerder gemaakte profielensets te kiezen
voor ‘Cluster’ in het uitrolmenu ‘Kies soort vergelijking’. Vervolgens kiest u het cluster waar de te
verplaatsen profielenset zich in bevindt (door in het overzicht van clusters te klikken op

)

In het scherm dat opent zet u het vinkje uit bij de profielenset die u wilt verplaatsen naar een ander
cluster. U klikt op OK en verlaat het scherm.
Vervolgens opent u in het overzicht “Eerder gemaakte vergelijkingen” het scherm ‘Cluster aanpassen’
van het cluster waar u de profielenset naartoe wilt verhuizen, wederom door op
te klikken. Hier
selecteert u de gewenste profielenset door een vinkje te plaatsen. Door op OK te klikken slaat u de
nieuwe samenstelling van het cluster op.

5.5.

Een profielenset verwijderen uit een cluster
Ook hier geldt weer dat er twee manieren zijn om een profielenset uit een cluster te verwijderen: via
het scherm “Eerder gemaakte vergelijkingen” en via het tabblad ‘Instellingen’ van een profielenset.

5.5.1. Een profielenset verwijderen via het scherm ‘Eerder gemaakte profielensets’
Het verwijderen van een profielenset doet u door in het scherm ‘Eerder gemaakte profielensets’ te
kiezen voor ‘Cluster’ in het uitrolmenu ‘Kies soort vergelijking’. Vervolgens kiest u het cluster waar de
te verwijderen profielenset zich in bevindt (door in het overzicht van clusters te klikken op
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)

In het scherm dat opent zet u het vinkje uit bij de
profielenset die u wilt verwijderen uit het cluster. U klikt op
OK en verlaat het scherm: de profielenset is nu verwijderd
uit het cluster.

5.5.2. Een profielenset verwijderen via het tabblad ‘Instellingen’
In het tabblad instellingen
van de profielenset die u
wilt verplaatsen klikt op de
knop “Verwijderen uit
cluster”
De profielenset is nu
verwijderd uit het cluster.

5.6.

Rapportage van clusterberekeningen
Als een cluster profielensets is doorgerekend, ontvangt u een e-mail met een link naar de resultatenfiles:
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Door te klikken op de link komt u in een scherm waar u de resultaten kunt downloaden:

Afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt bij de instellingen voor het cluster downloadt u een
.zipbestand dat ofwel een .mdb file bevat, ofwel drie. csv files.

5.6.1. Rapportage in .csv formaat
Als u heeft gekozen voor rapportage in .csv formaat, bevinden zich in het zip-bestand dat u downloadt
drie bestanden:

Het bestand xxx_product_table.csv bevat de producten die zijn meegenomen in de berekeningen:

Het bestand xxx_profiel_table.csv bevat de profielen die zijn doorgerekend:

Het bestand xxx_resultaat_table.csv bevat de berekende resultaten:

Met behulp van de diverse ID-velden zijn de verschillende bestanden aan elkaar te koppelen:



Met het veld BerProductCode zijn de resultaten te koppelen aan de producten uit
xxx_product_table.csv
Met het veld ProfielID zijn de resultaten te koppelen de profielen uit xxx_profiel_table.csv
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5.6.2. Rapportage in .mdb formaat
Als u heeft gekozen voor rapportage in .mdb formaat, bevinden zich in het zip-bestand dat u downloadt
één .mdb bestand, met daarin 3 tabellen:





De tabel ‘Product’ bevat de product- en aanbiedernamen en Id’s
De tabel ‘Profiel’ bevat de gegevens van de doorgerekende profielen
De tabel ‘Resultaat’ bevat de berekende resultaten

Met behulp van de diverse ID-velden zijn de verschillende bestanden aan elkaar te koppelen:



Met het veld BerProductCode zijn de resultaten te koppelen aan de producten uit de tabel
“Product”
Met het veld ProfielID zijn de resultaten te koppelen aan de profielen uit uit de tabel ‘Profiel’
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Bijlage 1: Postcodeselectie inboedelverzekeringen
POSTCODESELECTIE INBOEDELVERZEKERING
Regio-id
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Stedelijkheid
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk

Inwonersklasse
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
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Postcode
3122
3112
3135
2274
3137
2624
3131
2611
9724
5056
2033
2012
9743
5014
5045
9713
5025
2011
5038
2563
2551
3181
3527
3192
2562
2565
3581
2518
3021
2522
3524
3073
3572
3076
2525
3531
3072
2552
3544
3083
2512
1064
3079
3077
1097
1017
1073
1058

Gemeente
Schiedam
Schiedam
Vlaardingen
Leidschendam-Voorburg
Vlaardingen
Delft
Vlaardingen
Delft
Groningen
Tilburg
Haarlem
Haarlem
Groningen
Tilburg
Tilburg
Groningen
Tilburg
Haarlem
Tilburg
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Rotterdam
Utrecht
Rotterdam
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Utrecht
's-Gravenhage
Rotterdam
's-Gravenhage
Utrecht
Rotterdam
Utrecht
Rotterdam
's-Gravenhage
Utrecht
Rotterdam
's-Gravenhage
Utrecht
Rotterdam
's-Gravenhage
Amsterdam
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk

250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
250 000 inwoners of meer
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
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1106
1079
1072
3061
1019
1091
3011
1057
3071
1015
1053
3068
1054
1056
1069
3067
1055
1102
1018
1013
4205
6441
1403
4388
2343
3401
3223
2993
2353
4871
6708
4661
1222
1991
7558
2225
8921
1782
2804
6431
5706
7556
6413
3905
1187
7412
3437
1705
2402
1448
1689
3207
1441

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Gorinchem
Brunssum
Bussum
Vlissingen
Oegstgeest
IJsselstein
Hellevoetsluis
Barendrecht
Leiderdorp
Etten-Leur
Wageningen
Bergen op Zoom
Hilversum
Velsen
Hengelo
Katwijk
Leeuwarden
Den Helder
Gouda
Heerlen
Helmond
Hengelo
Heerlen
Veenendaal
Amstelveen
Deventer
Nieuwegein
Heerhugowaard
Alphen aan den Rijn
Purmerend
Hoorn
Spijkenisse
Purmerend

25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk

50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
150 000 tot 250 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
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5701
1181
1628
3828
2719
6843
5231
1521
1506
3824
3813
3328
6211
6828
8043
3315
5211
3311
7522
1324
4841
1333
7311
4834
4814
7331
5623
6533
6525
5616
5632
5611
6511
7544
7545
4817
4811
2241
6605
4001
6006
2631
9602
3831
6374
2215
5262
1422
4461
6921
1901
5051
3991

Helmond
Amstelveen
Hoorn
Amersfoort
Zoetermeer
Arnhem
's-Hertogenbosch
Zaanstad
Zaanstad
Amersfoort
Amersfoort
Dordrecht
Maastricht
Arnhem
Zwolle
Dordrecht
's-Hertogenbosch
Dordrecht
Enschede
Almere
Breda
Almere
Apeldoorn
Breda
Breda
Apeldoorn
Eindhoven
Nijmegen
Nijmegen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Nijmegen
Enschede
Enschede
Breda
Breda
Wassenaar
Wijchen
Tiel
Weert
Pijnacker-Nootdorp
Hoogezand-Sappemeer
Leusden
Landgraaf
Teylingen
Vught
Uithoorn
Goes
Duiven
Castricum
Goirle
Houten

35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
53
53
54
54
54

Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Weinig stedelijk
Niet stedelijk
Niet stedelijk
Niet stedelijk
Niet stedelijk
Niet stedelijk

50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
100 000 tot 150 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
50 000 tot 100 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
10 000 tot 20 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
20 000 tot 50 000 inwoners
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8225
7609
8265
2671
9403
2651
1171
2151
6717
2134
9351
8181
1251
6301
5721
3911
6191
2771
8071
6942
7462
3862
4651
7391
1431
8471
9301
7471
5831
5961
5421
5482
8331
4731
5061
6641
5171
4761
2411
7701
9561
5571
1671
9411
8431

Lelystad
Almelo
Kampen
Westland
Assen
Lansingerland
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Ede
Haarlemmermeer
Leek
Heerde
Laren
Valkenburg aan de Geul
Asten
Rhenen
Beek
Boskoop
Nunspeet
Montferland
Rijssen-Holten
Nijkerk
Steenbergen
Voorst
Aalsmeer
Weststellingwerf
Noordenveld
Hof van Twente
Boxmeer
Horst aan de Maas
Gemert-Bakel
Schijndel
Steenwijkerland
Halderberge
Oisterwijk
Beuningen
Loon op Zand
Moerdijk
Bodegraven-Reeuwijk
Hardenberg
Vlagtwedde
Bergeijk
Medemblik
Midden-Drenthe
Ooststellingwerf

Postcodeselectie inboedelverzekeringen
Op deze kaart staan de viercijferige postcodegebieden die MoneyView heeft geselecteerd voor de
Analyzer inboedelverzekeringen. De kleuren geven aan wat de regio-id is van de postcode. De regio-id
is opgebouwd uit de stedelijkheid van de viercijferige postcode en het aantal inwoners van de gemeente
waar de postcode zich in bevindt. De stedelijkheid wordt door het CBS bepaald aan de hand van de
gemiddelde adressendichtheid binnen de viercijferige postcode.
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