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CRITERIA PRODUCTRATING KWALITEIT INBOEDELVERZEKERINGEN 2014  CLUSTERWEGING 

ClusterClusterClusterCluster    VraagVraagVraagVraag    MalusMalusMalusMalus    BonusBonusBonusBonus     ClusterClusterClusterCluster    WegingWegingWegingWeging    

Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 1 1  Algemeen 5% 

  Wat is de opzegtermijn in maanden tijdens het eerste verzekeringsjaar? 0,8 1,2  Garantie 7,5% 

  Wat is de opzegtermijn in maanden na het eerste verzekeringsjaar? 1 1  Gedekte zaken 17,5% 

  Welke bouwaarden worden naast steen/hard standaard geaccepteerd (zonder aanvraag)? 1 1  Kostbaarheden 15% 

Garantie Is de inboedelwaardegarantie onbeperkt? 0,8 1,2  Buitenshuisdekking 10% 

  Onder welke voorwaarden wordt garantie tegen onderverzekering gegeven? 1 1  Gedekte evenementen 15% 

  Hoe lang is de inboedelwaardegarantie in jaren geldig? 1 1  Gedekte kosten 10% 

  Wat is het maximale bedrag dat kan worden meeverzekerd? 1 1  Uitkering 5% 

Gedekte zaken Kan de verzekerde indien hij eigenaar is van de woning glasdekking afsluiten, en zo ja, is de dekking standaard of optioneel? 1 1  Eigen risico 15% 

  Kan de verzekerde indien hij huurder is van de woning glasdekking afsluiten, en zo ja, is de dekking standaard of optioneel? 1 1  Totaal 100% 

  Wat is het maximale verzekerde bedrag voor geld en geldwaardig papier? 0,8 1,2    

  Wat is de dekking voor beroepsuitrusting (eigen bezittingen voor werk in loondienst)? 1 1    

  Wat is de (maximale) dekking voor praktijk- en kantoorinventaris (bezittingen van een eigen onderneming aan huis)? 1 1    

  Wat is de dekking voor schade aan geleende of gehuurde inboedel van derden? 1 1    

  Wat is de dekking voor medische apparatuur (in bruikleen)? 1 1    

  Welk bedrag aan eigenarenbelang is standaard meeverzekerd? 0,8 1,2    

  Welk bedrag aan eigenarenbelang is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Welk bedrag aan huurdersbelang is standaard meeverzekerd? 0,8 1,2    

  Welk bedrag aan huurdersbelang is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Is schade aan huisdieren gedekt op de inboedelverzekering? 1 1    

  Welke schade aan huisdieren wordt vergoed? 1 1    

  Hoe wordt de schade aan huisdieren vergoed? 1 1    

Kostbaarheden Welk bedrag aan lijfsieraden is standaard meeverzekerd? 0,8 1,2    

  Geldt er een aanvullende beperking voor diefstal van lijfsieraden? 1 1    
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  Welk bedrag aan lijfsieraden is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Welk bedrag aan audioapparatuur is standaard meeverzekerd? 0,8 1,2    

  Geldt er een aanvullende beperking voor diefstal van audioapparatuur? 1 1    

  Welk bedrag aan audioapparatuur is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Welk bedrag aan computerapparatuur is standaard meeverzekerd? 1 1    

  Welk bedrag aan computerapparatuur is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Welk bedrag aan kunst(voorwerpen) is standaard meeverzekerd? 1 1    

  Welk bedrag aan kunst(voorwerpen) is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Welk bedrag aan antiek is standaard meeverzekerd? 1 1    

  Welk bedrag aan antiek is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Welk bedrag aan instrumenten is standaard meeverzekerd? 1 1    

  Welk bedrag aan instrumenten is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Welk bedrag aan verzamelingen is standaard meeverzekerd? 1 1    

  Welk bedrag aan verzamelingen is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

  Welk bedrag aan overige kostbaarheden is standaard meeverzekerd? 1 1    

  Welk bedrag aan overige kostbaarheden is maximaal op deze polis mee te verzekeren? 1 1    

Buitenshuisdekking Is het mogelijk om een buitenshuisdekking af te sluiten? 1 1    

  Is er op de buitenshuisdekking dekking voor diefstal van inboedelgoederen? 1 1    

  Is er op de buitenshuisdekking dekking voor verlies/kwijtraken van inboedelgoederen? 0,8 1,2    

  Wat is het dekkingsgebied van de buitenshuisdekking? 1 1    

  Kan deze buitenshuisdekking de bagagedekking van een eventuele reisverzekering vervangen? 1 1    

  Wat is het maximum verzekerd bedrag voor de buitenshuisdekking? 0,8 1,2    

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

  Wat is het maximum verzekerd bedrag voor audioapparatuur op de buitenshuisdekking? 1 1    

  Wat is het maximum verzekerd bedrag voor (spel)computerapparatuur op de buitenshuisdekking? 1 1    

  Wat is het maximum verzekerd bedrag voor telecommunicatieapparatuur op de buitenshuisdekking? 0,8 1,2    
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  Wat is het maximum verzekerd bedrag voor foto-/film-/videoapparatuur op de buitenshuisdekking? 1 1    

Gedekte evenementen Is schade als gevolg van eigen gebrek gedekt? 1 1    

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

  Is er dekking voor: schade als gevolg van inductie t.g.v. blikseminslag? 1 1    

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

  Is er dekking voor: schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap? 1 1    

  Is er dekking voor: inboedel aanwezig in auto's na diefstal? Zo ja, tot welk bedrag? Geldt er ook een eigen risico? 0,8 1,2    

  Is er dekking voor schade als gevolg van vandalisme? 1 1    

  Is er dekking voor: schade aan de inhoud van koelkast/diepvries? 0,8 1,2    

  Wat is hierbij de minimumduur van de stroomuitval? 1 1    

  Is er dekking voor: schade door glasscherven? 1 1    

  Is schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading gedekt? 1 1    

  Is schade als gevolg van omvallen van bomen gedekt? 1 1    

  Is schade als gevolg van neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) gedekt? 1 1    

  Is schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) gedekt? 1 1    

  Welke schade agv neerslag is uitgesloten? 1 1    

  Is schade als gevolg van overstroming gedekt? 1 1    

  Is er dekking voor: gevolgschade van vorstschade aan leidingen? 1 1    

  Is er dekking voor: schade als gevolg van terugstromend rioolwater? 1 1    

  Is er dekking voor: schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed? 1 1    

  Is er dekking voor: schade als gevolg van waterschade door een defect in aquarium? 1 1    

  Is schade als gevolg van vochtdoorlating van muren gedekt? 1 1    

  Is schade als gevolg van rook en roet uit open haard gedekt? 1 1    

  Is schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen gedekt? 1 1    

  Is er dekking voor: schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes? 1 1    

  Is schade door merkelijke schuld (ernstige mate van schuld) gedekt? 1 1    
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  In schade aan inboedel door vallen en stoten gedekt? 1 1    

  Is schade als gevolg van (huis)dieren gedekt? 1 1    

  Is schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie gedekt? 1 1    

  Is schade als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen ed. gedekt? 1 1    

  Is schade agv verzakking, instorting en constructiefouten gedekt? 1 1    

  Is er dekking voor: schade aan Inboedel in leegstaande panden? Zo ja, welke evenementen zijn gedekt? 1 1    

  Wat is de maximale termijn van onbeperkte dekking bij leegstand in maanden? 1 1    

Gedekte kosten Zijn de kosten van contra-expertise meeverzekerd? Zo ja, boven het verzekerde bedrag? Tot welk bedrag of percentage? 1 1    

  Zijn bereddingskosten meeverzekerd? Zo ja, boven het verzekerde bedrag? Tot welk bedrag of percentage? 1 1    

  Zijn opruimingskosten meeverzekerd? Zo ja, boven het verzekerde bedrag? Tot welk bedrag of percentage? 0,8 1,2    

  

Zijn kosten voor herstellen van de tuin en herbeplantingskosten meeverzekerd? Zo ja, boven het verzekerde bedrag? Tot 

welk bedrag of percentage? 1 1    

  Worden de kosten van tijdelijk verblijf elders vanwege schade woonhuis vergoed? Tot welk bedrag? 1 1    

  Worden de kosten van vervoer en opslag van de inboedel vanwege schade woonhuis vergoed? Tot welk bedrag? 0,8 1,2    

  Wat is de vergoeding voor het vervangen van sloten door verlies van sleutels? 0,8 1,2    

Uitkering Wordt het schadebedrag geïndexeerd indien er geen garantie tegen onderverzekering is? Zo ja, geldt er ook een maximum? 1 1    

  Wat is de invloed op de uitkering als de garantie tegen onderverzekering is vervallen? 1 1    

  Is het mogelijk een extra uitkering mee te verzekeren? Zo ja, tegen welke premie? 1 1    

  Gelden er dekkingsbeperkingen ten aanzien van de grote steden? (inboedel, kostbaarheden/audio- en computerapparatuur) 0,8 1,2    

Eigen risico Wat is het eigen risico (bij diefstal) in het grote steden-gebied? 1 1    

  Wat is het standaard overall eigen risico? 1 1    

  Is een afwijkend overall eigen risico mogelijk? 0,8 1,2    

  Welk eigen risico geldt er in geval van schroeischade? 1 1    

  Welk eigen risico geldt in geval van schade door diefstal? 1 1    

  Wat is het eigen risico bij schade als gevolg van vandalisme? 1 1    

  Welk eigen risico geldt er voor schade door vallen en stoten? 1 1    
 


