
Verzekeringskaart Inboedelverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan goederen in uw woning voor zover een plotselinge,
onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt.
Het gaat daarbij om schade door onder andere brand,  blikseminslag, storm, neerslag, lekkage,
vandalisme, diefstal.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?
√ Inboedel - alle spullen in uw woning die niet aan de ꭓ Wij keren niet uit bij een aardbeving of overstroming. 

woning vast ziten en verplaatst kunnen worden, zoals Ook schade door nalatigheid, roekeloosheid, opzet, 
meubels, kleding, apparatuur, sieraden, fietsen. Voor onvoldoende onderhoud, slijtage, constructiefouten, 
sommige spullen geldt een maximum vergoeding. wettelijk niet toegestane activiteiten vergoeden wij 

niet.
√ Huurdersbelang  of wel zaken die u zelf aan de ꭓ Brandschade door eigen gebrek bij  elektrische toe-

huurwoning heeft verbeterd, maar bij een verhuizing stellen die zelf warmte (kunnen) ontwikkelen.
niet mee kunt nemen tot € 6.000,-. Gevolgschade is wel gedekt.

√ Inboedel buiten de woning is verzekerd als: ꭓ Vallen en stoten
 - het aan het lichaam wordt gedragen (kleding en Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet
    schoeisel) verzekerd. Een mobieltje dat valt en stuk gaat of een 
 - die is opgeslagen in de schuur vaas die valt en stuk gaat is niet verzekerd.
 - in een afgesloten auto binnen Nederland  (max. € 250,-) Schade door een glas frisdrank of koffie die valt over 
 - in een recreatiewoning binnen Europa, die is de laptop is ook niet verzekerd.
    meegenomen voor vakantie
 - tijdens een verhuizing ꭓ Tenzij de volgende zaken op de polis vermeld staan 

zijn ook uitgesloten:
Extra informatie  - motorrijgen behalve brom- en snorfietsen
Een maximum vergoeding geldt bijvoorbeeld voor:  - caravans 
 - sieraden € 6.000,-  - aanhangwagens duurder dan € 1.500,-
 - computer- en audiovisuele apparatuur (TV, radio e.d.) 
    € 12.000,- ꭓ Waterschade
 - waardepapieren € 1.000,- Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld door 
 - kunst/bijzondere bezittingen € 15.000,- openstaande ramen en deuren, geleidelijke 
 - gestolen sleutels en vervangen sloten € 300,- vochtdoorlating van tegelwerk en of andere vloer- 

of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn,
Verzekerd bedrag incl. de (kit-)voegen.
Het verzekerd bedrag staat op uw polis. Dit is het 
bedrag dat u krijgt uitgekeerd en kunt besteden om uw ꭓ Zengen en schroeien
inboedel nieuw te kopen. Schade door zengen (beschadiging door hitte zonder
Bij sommige goederen (met name goederen met een  vuur) en schroeien is niet gedekt.
stekker)  keren wij de dagwaarde uit. Zie hiervoor de 
polisvoorwaarden artikel 12. Eigen risico

Voor elke schademelding rekenen wij € 100,- eigen risico

Waar ben ik gedekt ?
Deze verzekering vergoedt schade aan uw inboedel in uw woning in Nederland. Sommige inboedel is ook
buiten uw woning (beperkt) verzekerd. Zie hiervoor het onderwerp "Inboedel buiten de woning"

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het aanvragen van de verzekering moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als daarna iets in u situatie
verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Doe zoveel mogelijk om om schade te voorkomen en
te beperken. Als u schade heeft, laat dit dan snel aan ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?
U ontvangt éénmaal per jaar een nota. De nota mag in termijnen betaald worden. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de dag van ontvangst van het aanvraagformulier of op de gewenste datum die u 
op het aanvraagformulier aangeeft.
De verzekering eindigt op de datum die u aangeeft in uw schriftelijke opzegging.
Wanneer u de premie niet op tijd betaald kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Wij houden een opzegtermijn van één maand
aan. Soms maken wij een andere afspraak met u. Dan geldt deze afspraak.
Opzeggen moet schriftelijk gebeuren.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
Nadrukkelijk verwijzen wij u naar de disclaimer, zie kopje Disclaimer onder Algemene Informatie


