
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ INBOEDELVERZEKERINGEN 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (6%) 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 

  Nieuwwaarderegeling Na hoeveel jaar/jaren wordt schade vastgesteld op basis van de dagwaarde (40% nieuwwaarde)? 1,5 

  Restwaarde Wat is de minimale restwaarde (na volledige afschrijving)? 1,0 

Gedekte zaken (10%) Glasdekking huurder Kan de verzekerde als huurder van de woning een glasdekking afsluiten? 1,0 

  Tijdelijke verhuur (dekking) Is schade tijdens tijdelijke verhuur van de hele woning gedekt? 1,0 

  Tijdelijke opslag inboedel (max) Wat is de maximumvergoeding voor tijdelijk (elders) opgeslagen inboedel, zoals self storage? 1,0 

  Geld/geldwaardig papier Wat is de maximumvergoeding voor geld en geldwaardig papier? 1,0 

  Uitwonende studerende kinderen Is inboedel van uitwonende studerende kinderen gedekt op de inboedelverzekering? 1,0 

  Tweewielers (diefstal) Is diefstal van een snorfiets, bromfiets, fiets of e-bike die op slot staat en voorzien is van een deugdelijk slot buiten 

de woning gedekt? 

1,0 

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

Bijzondere kosten (6%) Contra-expert kosten Wat is de dekking voor kosten en honoraria van contra-expertise? 1,0 

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

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

  Vervoer, opslag Wat is de maximumvergoeding voor kosten van vervoer en opslag van inboedel na een gedekte schade? 1,0 

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



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ INBOEDELVERZEKERINGEN 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Extra inboedel (8%) Beroepsuitrusting Wat is de maximumvergoeding voor beroepsuitrusting? 1,0 

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

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

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

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

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

  Cyberdekking Is schade als gevolg van cybercrime gedekt op de inboedelverzekering? 1,5 

Schadeoorzaken (24%) Eigen gebrek Is er dekking voor schade als gevolg van eigen gebrek? 1,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Plundering Is er dekking voor schade als gevolg van plunderingen en relletjes? 1,0 

  Allrisk-schades Betreft het een dekking voor alle van buitenkomende onheilen? 1,5 

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



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ INBOEDELVERZEKERINGEN 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Schadeoorzaken (24%) Merkelijke schuld Is er dekking voor schade als gevolg van merkelijke schuld (ernstige mate van eigen schuld)? 1,0 

  (Huis)dieren Is er dekking voor schade veroorzaakt door (huis)dieren? 1,0 

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

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

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

Schadeoorzaken natuur (11%) Blikseminslag Is er dekking voor schade als gevolg van blikseminslag? 1,0 

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

  Leidingwater Is er dekking voor schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd? 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 

  Ongedierte Is er dekking voor schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke? 1,0 

Kostbaarheden (9%) Lijfsieraden (std bij diefstal) Wat is het standaard verzekerd bedrag voor diefstal van lijfsieraden? 1,0 

  Lijfsieraden (max bij diefstal) Wat is het maximumbedrag om lijfsieraden te verzekeren voor het diefstalrisico? 1,5 

  Audioapparatuur (std bij diefstal) Wat is het standaard verzekerd bedrag voor diefstal van audio (visuele) apparatuur? 1,0 

  Audioapparatuur (max bij diefstal) Wat is het maximaal te verzekeren bedrag voor diefstal van audio (visuele) apparatuur? 1,5 

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

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

Mobiele Elektronica (binnen) 

(6%) 

Mobiele elektronica - Binnenshuis (AR) Is er standaard dekking voor allrisk schades bij mobiele elektronica in de woning? 1,0 

  Mobiele elektronica - Binnenshuis (EUG) Is er standaard dekking voor schade anders dan allrisk (brand, diefstal) bij mobiele elektronica in de woning? 1,0 

  Smartphone - Diefstal binnen (max) Voor welk bedrag is een smartphone maximaal meeverzekerd bij diefstal in de woning? 1,0 

  Mobiele elektronica - Schadeoorzaken Welke schadeoorzaken in de woning zijn gedekt op de meest uitgebreide dekking voor mobiele elektronica? 1,0 

Buitenshuisdekking (5%) Smartphone - Diefstal buiten (max) Voor welk bedrag is een smartphone maximaal meeverzekerd  bij diefstal buiten de woning? 1,0 

  Diefstal buitenshuisdekking Is diefstal van inboedelgoederen gedekt op de buitenshuisdekking? 1,0 
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Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Buitenshuisdekking (5%) Dekkingsgebied buitenshuisdekking Wat is het grootst mogelijke dekkingsgebied van de buitenshuisdekking? 1,0 

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

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

Eigen risico (10%) ER - Laagste Wat is het laagst mogelijke eigen risico? 1,5 

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

  ER - Keuze Kan gekozen worden voor een ander eigen risico? 1,0 

  ER - Allrisk schade Wordt bij allriskschades afgeweken van het gekozen/standaard eigen risico? 1,0 

  ER - Mobiele elektronica (laagst) Wat is het laagst mogelijke eigen risico voor mobiele elektronica? 1,0 

  ER - Stormschade (laagst) Wat is het laagst mogelijke eigen risico voor stormschade? 1,0 

  ER - Tijdelijke verhuur Wat is het eigen risico voor schade tijdens tijdelijke verhuur? 1,0 

Afschrijvingen (5%) Telefoon (Apple, €700) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een Apple iPhone met een huidige nieuwwaarde van € 700,-? 1,0 

  Telefoon (Samsung, €500) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een Samsung smartphone met een huidige nieuwwaarde van € 500,-? 1,0 

  Telefoon (Overig, €300) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een andere telefoon/smartphone met een huidige nieuwwaarde van 

€ 300,-? 

1,0 

  Tablet (Apple, €400) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een Apple iPad met een huidige nieuwwaarde van € 400,-? 1,0 

  Tablet (Overig, €250) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een tablet (geen Apple) met een huidige nieuwwaarde van € 250,-? 1,0 

  Laptop (Apple, €1200) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een Apple MacBook met een huidige nieuwwaarde van € 1.200,-? 1,0 

  Laptop (HP, €900) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een HP laptop met een huidige nieuwwaarde van € 900,-? 1,0 

  Laptop (Overig, €600) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een laptop van een overig merk met een huidige nieuwwaarde van 

€ 900,-? 

1,0 

  Televisie (Tv, €1000) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een televisie met een huidige nieuwwaarde van € 1.000,-? 1,0 

  Televisie (Tv, €500) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een televisie met een huidige nieuwwaarde van € 500,-? 1,0 

  Vloer (Laminaat, Woonkamer, €40m2) - 

afschrijvingsduur 

Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een laminaatvloer in de woonkamer met een huidige nieuwwaarde van 

€ 40,-/m2 ? 

1,0 

  Vloer (Vinyl, Keuken, €60pm) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van vinyl in de keuken met een huidige nieuwwaarde van € 60,- per 

strekkende meter? 

1,0 
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Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Afschrijvingen (5%) Vloer (Nylon, Slaapkamer, €100pm) - 

afschrijvingsduur 

Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een nylon vloerbedekking in de slaapkamer met een huidige 

nieuwwaarde van € 100,- per strekkende meter? 

1,0 

  Meubel (Leren bank, €2000) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een leren bank met een huidige nieuwwaarde van € 2.000,-? 1,0 

  Meubel (Stoffen bank, €800) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een stoffen bank met een huidige nieuwwaarde van € 800,-? 1,0 

  Meubel (Stoffen eetkamerstoel, €200) - 

afschrijvingsduur 

Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een stoffen eetkamerstoel met een huidige nieuwwaarde van € 200,-? 1,0 

  Sieraad (Horloge, €300) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een horloge met een huidige nieuwwaarde van € 300,-? 1,0 

  Sieraad (Gouden ring, €750) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een gouden ring met een huidige nieuwwaarde van € 750,-? 1,0 

  Sieraad (Zilveren oorbellen, €200) - 

afschrijvingsduur 

Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een setje zilveren oorbellen met een huidige nieuwwaarde van € 200,-? 1,0 

  Fiets (E-bike, Li-ion, €2500) - afschrijvingsduur Wat is de afschrijvingsduur in maanden van een e-bike met een Li-ion accu met een huidige nieuwwaarde van 

€ 2.500,-? 

1,0 

 


