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Eigen risico bij woonverzekeringen rukt op 

Premies stijgen eveneens 

Het aantal inboedelverzekeringen waarbij gekozen kan worden voor ‘geen eigen risico’ neemt af. In 

2014 was dat bij 8 van 10 polissen mogelijk, nu nog bij 7 van de 10. Het standaard eigen risico is 

bovendien flink gestegen van 43 euro in 2014 naar bijna 66 euro nu. Dit blijkt uit het jaarlijkse 

onderzoek van MoneyView naar woonverzekeringen. 

Tegelijk stijgen de premies van deze producten. Opstalverzekeringen zijn gemiddeld 4% duurder geworden. De 

gemiddelde premie van inboedelverzekeringen steeg met 1,4%. Verzekeraars reageren hiermee op de 

toenemende schadefrequentie, zonder deze extra lasten volledig in de premie te verwerken. 

MoneyView heeft voor de MoneyView ProductRating Inboedelverzekeringen 55 producten doorgerekend en 60 

producten op voorwaarden met elkaar vergeleken, op basis van 101 kenmerken. Voor het doorrekenen maakt 

MoneyView gebruik van het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio. Op basis van circa 10.000 werkelijke 

woningprofielen wordt zo een representatief beeld verkregen voor heel Nederland. De vijf sterren voor prijs van 

inboedelverzekeringen zijn voor Inshared (Inboedelverzekering), Klaverblad (Inboedelverzekering Budget) en De 

Nederlanden van Nu (Inboedelverzekering). De vijf sterren voor voorwaarden zijn dit jaar voor Delta Lloyd 

(Inboedelverzekering Compleet), OHRA (Inboedelverzekering Allrisk) en SNS Bank (Inboedelverzekering). 

Voor de MoneyView ProductRating Opstalverzekeringen zijn eveneens 55 producten doorgerekend op basis van 

het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio en 59 vergeleken op basis van 86 kenmerken uit de MoneyView 

ProductManager. De vijf sterren voor prijs van opstalverzekeringen zijn toegekend aan Aon Direct 

(Woonhuisverzekering), Kroodle (CasaKroodle) en De Nederlanden van Nu (Opstalverzekering). Voor 

voorwaarden gaan de vijf sterren naar Huis in Eén Verzekeringen (Opstalverzekering), Nationale-Nederlanden 

(Woonhuisverzekering Maatwerk All-in) en SNS Bank (Woonhuisverzekering). 

Het Special Item Woonverzekeringen is gratis te downloaden van de website www. specialitem.nl. 

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 producten als de 

ProductManager, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  

Over het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio  

Infofolio is voor schadeverzekeraars, volmachten, serviceproviders en vergelijkers leverancier van objectgerelateerde gegevens 

vanuit een eigen landelijke database. Op basis van econometrische Hermes- en Irismodellen berekent Infofolio voortdurend 

actuele herbouw- en inboedelwaarden. De Infofolio informatiediensten worden gebruikt bij het vergelijken, offreren, accepteren 

en prolongeren van opstal- en inboedelpolissen en het actualiseren en analyseren van schadeportefeuilles. Hiermee verkrijgt 

men actuele en objectieve gegevens over onder andere de verzekerde waarde, het premie potentieel en risico's van de 

portefeuille.  

Het Nationaal Woningen Profiel wordt ieder half jaar door Infofolio in samenwerking met MoneyView herijkt en geactualiseerd 

en bevat adresgerelateerde bouwkundige, gebruiks-, eigendoms-, financieel-economische en omgevingsgegevens over 

woningen. Het Nationaal Woningen Profiel omvat ook de herbouw- en inboedelwaarden van deze woningen die met het 

Hermes- en Irismodel zijn berekend. Een combinatie van deze gegevens met analyses levert schadeverzekeraars een betere 

risicobeheersing, omdat de hoogte van de te betalen premies beter aansluit bij het risicoprofiel van de verzekerde objecten. 


