
 
 

 

  

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' INBOEDELVERZEKERINGEN 2019 

Cluster Kenmerk Vraag Factorweging 

Algemeen Bouwaard Welke bouwaarden worden (naast steen/hard) standaard geaccepteerd? 1,0 

  Opzegtermijn (1e jaar) Wat is de opzegtermijn in maanden tijdens het eerste verzekeringsjaar? 1,0 

  Opzegtermijn (na 1e jaar) Wat is de opzegtermijn in maanden na het eerste verzekeringsjaar? 1,0 

Bijzondere kosten Contra-expert kosten Wat is de dekking voor kosten en honoraria van contra-expertise? 1,5 

  Herstel tuin, beplanting Wat is de maximum vergoeding voor herstel van de tuin? 0,5 

  Sloten (verlies sleutel) Wat is de maximum vergoeding voor het vervangen van sloten door verlies of diefstal van sleutels? 1,0 

  Verblijf pension, hotel Wat is de maximum vergoeding voor verblijfskosten als tijdelijk moet worden overnacht in bijvoorbeeld een hotel? 1,0 

  Vervoer, opslag Wat is de maximum vergoeding voor kosten van vervoer en opslag van inboedel? 1,0 

Buitenshuisdekking Audioapparatuur buitenshuisdekking Wat is het maximum verzekerd bedrag voor audioapparatuur op de buitenshuisdekking? 1,0 

  Buitenshuisdekking beperking Is binnen de buitenshuisdekking een beperktere dekking voor bepaalde categorieën zoals elektronica? 1,0 

  Dekkingsgebied buitenshuisdekking Wat is het grootst mogelijke dekkingsgebied van de buitenshuisdekking? 0,5 

  Diefstal buitenshuisdekking Is diefstal van inboedelgoederen gedekt op de buitenshuisdekking? 1,0 

  Lijfsieraden buitenshuisdekking Wat is het maximum verzekerd bedrag voor lijfsieraden op de buitenshuisdekking? 1,0 

  Telecommunicatieapparatuur 

buitenshuisdekking 

Wat is het maximum verzekerd bedrag voor telecommunicatieapparatuur op de buitenshuisdekking? 1,0 
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 Buitenshuisdekking Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking Is verlies/kwijtraken van inboedelgoederen gedekt op de buitenshuisdekking? 1,0 

  Verzekerd bedrag buitenshuisdekking Wat is het maximum verzekerd bedrag voor de buitenshuisdekking? 0,5 

Eigen risico ER - Allrisk schade Wordt bij allrisk schades afgeweken van het gekozen eigen risico? 1,5 

  ER - Grote steden Wordt in een grote-stedengebied een minimum eigen risico of verhoogd eigen risico toegepast? 1,0 

  ER - Keuze Kan gekozen worden voor een ander eigen risico? 1,5 

  ER - Laagste Wat is het laagst mogelijke eigen risico? 1,5 

  ER - Mobiele elektronica Geldt voor mobiele elektronica een ander eigen risico als mobiele elektronica beschadigt door vallen, stoten of een 

ander van buitenkomend onheil? 

1,0 

  ER - Stormschade Wordt bij stormschade afgeweken van het gekozen eigen risico? 1,0 

  ER - Verhoging na schade Wordt bij een tweede schade binnen een bepaalde periode een hoger eigen risico toegepast? 1,0 

  ER - Verlaging bij schadesturing Wordt het eigen risico verlaagd als schade wordt hersteld door een schadehersteller die de verzekeraar kiest? 1,0 

Extra inboedel Beroepsuitrusting Wat is de maximum vergoeding voor beroepsuitrusting? 1,0 

  Eigenaarsbelang (max) Wat is de maximum vergoeding voor eigenaarsbelang? 0,5 

  Huurdersbelang (max) Wat is het maximum verzekerd bedrag voor huurdersbelang? 1,5 

  Inboedel van derden Wat is de maximum vergoeding voor inboedel van derden (geleend of gehuurd)? 1,0 

  Medische app. (bruikleen) Wat is de maximum vergoeding voor medische hulpmiddelen van anderen (geleend of gehuurd)? 1,0 

  Praktijkinventaris Wat is de maximum vergoeding voor praktijkinventaris/kantoorinventaris? 1,0 

Garantie en uitkering Grote stad beperking Wordt in een grote-stedengebied de diefstaldekking (mogelijk) beperkt? 1,0 

  Nieuwwaarderegeling Na welke termijn wordt er overgegaan op de nieuwwaarde/dagwaarderegeling (60%/40%)? 1,5 

  Schadesturing - uitkering Wordt de uitkering (mogelijk) verlaagd als schade wordt hersteld door een schadehersteller die niet door de 

verzekeraar is gekozen? 

0,5 

Gedekte zaken (Huis)dieren Is er dekking voor schade als gevolg van (huis)dieren? 1,0 

  Diefstal bijgebouw Is er dekking voor schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis? 1,0 

  Diefstal buiten Is er dekking voor schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap uit de tuin? 1,0 

  Diefstal uit auto Is er dekking voor inboedel aanwezig in auto's? 1,0 
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 Gedekte zaken Geld/geldwaardig papier Wat is de maximum vergoeding voor geld en geldwaardig papier? 1,0 

  Glasdekking huurder Kan de verzekerde als huurder van de woning een glasdekking afsluiten? 1,0 

  Huisdierdekking Is schade aan huisdieren gedekt op de inboedelverzekering? 1,0 

  Huisdier (gebeurtenis) Welke schade aan huisdieren wordt vergoed? 1,0 

  Huisdier (vergoeding) Wat is de maximum vergoeding voor schade aan huisdieren? 1,0 

  Tijdelijke verhuur (termijn) Wat is de maximum toegestane termijn (in maanden) voor tijdelijke verhuur? 1,0 

  Vandalisme Is er dekking voor schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen? 1,0 

Kostbaarheden Audioapparatuur (max bij diefstal) Welk bedrag aan audioapparatuur is in geval van diefstal maximaal mee te verzekeren? 1,0 

  Audioapparatuur (std bij diefstal) Welk bedrag aan audioapparatuur is in geval van diefstal standaard meeverzekerd? 1,5 

  Kunst (max) Welk bedrag aan kunst(voorwerpen) is maximaal mee te verzekeren? 1,0 

  Kunst (std) Welk bedrag aan kunst(voorwerpen) is standaard meeverzekerd? 1,0 

  Lijfsieraden (max bij diefstal) Welk bedrag aan lijfsieraden is in geval van diefstal maximaal mee te verzekeren? 1,0 

  Lijfsieraden (std bij diefstal) Welk bedrag aan lijfsieraden is in geval van diefstal standaard meeverzekerd? 1,5 

  Mobiele elektronica Is er bij mobiele elektronica sprake van een lagere uitkering ten opzichte van normale audio- en/of 

computerapparatuur? 

1,0 

Schadeoorzaak Afgevallen lading Is er dekking voor schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading? 0,5 

  Allrisk-schades Is er dekking voor allrisk schades? 1,5 

  Aquarium Is er dekking voor schade als gevolg van een defect aquarium? 1,0 

  Bewerking, reiniging Is er dekking voor schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie? 1,0 

  Eigen gebrek Is er dekking voor schade als gevolg van eigen gebrek? 1,0 

  Glasscherven Is er dekking voor schade als gevolg van glasscherven? 1,0 

  Koelk/diepvries (duur) Wat is de minimumduur van stroomuitval voor dekking aan de inhoud van koelkast/diepvries? 1,0 

  Kranen, heistellingen Is er dekking voor schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen? 1,0 

  Merkelijke schuld Is er dekking voor schade door merkelijke schuld (ernstige mate van eigen schuld)? 1,0 

  Plundering Is er dekking voor schade als gevolg van plunderingen en relletjes? 1,0 
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 Schadeoorzaak Rook, roet (droogkoken) Is er dekking voor schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen? 1,0 

  Rook, roet (open haard) Is er dekking voor schade als gevolg van rook en roet uit open haard? 1,0 

  Schroeien, zengen Is er dekking voor schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten? 1,0 

  Vallen en stoten Is er dekking voor schade als gevolg van vallen en stoten? 1,0 

  Verzakking, instorting Is er dekking voor schade als gevolg van verzakking, instorting en constructiefouten? 1,0 

  Vlekken, barsten ed. Is er dekking voor schade door vlekken, barsten, krassen en dergelijke? 1,0 

  Vochtdoorlating Is er dekking voor schade als gevolg van vochtdoorlating van muren? 1,0 

  Waterbed Is er dekking voor schade als gevolg van een defect waterbed? 0,5 

Schadeoorzaak natuur Inductie Is er dekking voor schade als gevolg van inductie door blikseminslag? 1,0 

  Bomen Is er dekking voor schade als gevolg van het omvallen van bomen en het afbreken van takken? 1,0 

  Leidingwater (vorst) Is er dekking voor schade als gevolg van bevriezing van leidingen? 1,0 

  Overstroming Is er dekking voor schade als gevolg van overstroming? 1,0 

  Rioolwater Is er dekking voor schade als gevolg van terugstromend rioolwater? 1,0 

  Neerslag (direct) Is er dekking voor schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater)? 1,5 

  Neerslag (indirect) Is er dekking voor schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond)? 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CLUSTERWEGINGEN  

Cluster Weging 

Algemeen 3% 

Bijzondere kosten 9% 

Buitenshuisdekking 4% 

Eigen risico 18% 

Extra inboedel 7% 

Garantie en uitkering 7% 

Gedekte zaken 14% 

Kostbaarheden 10% 

Schadeoorzaak 20% 

Schadeoorzaak natuur 8% 

Totaal 100% 

 


