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Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering.
U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de
inboedel.
Deze polisvoorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.
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HOOFDSTUK 1 / Lijst met begrippen

HOOFDSTUK 2 / Wie, wat wel en wat niet verzekerd is

Brand
Een vuur dat buiten een haard brandt en zich op eigen kracht verspreidt.
Belangrijk is dat er ook vlammen uit komen. Wij beschouwen niet als
brand:
ͭͭ zengen;
ͭͭ schroeien;
ͭͭ smelten door de hitte van of aanraking met een brandend, gloeiend of
heet voorwerp;
ͭͭ verkolen;
ͭͭ broeien;
ͭͭ doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
ͭͭ oververhitten, doorbranden en doorbreken van ovens en ketels.

Wie is verzekerd?
Deze verzekering geldt voor:
ͭͭ uzelf;
ͭͭ gezinsleden die bij u inwonen;
ͭͭ personen die met u samenwonen in gezinsverband (bijvoorbeeld een
ouder, broer of zus);
ͭͭ personeelsleden die bij u inwonen.
Wat is verzekerd?
Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel. Wij beschouwen als
inboedel:
ͭͭ roerende (beweegbare) zaken die bij de particuliere huishouding horen;
ͭͭ huisdieren;
ͭͭ antennes;
ͭͭ schotelantennes;
ͭͭ markiezen/zonweringen.

Ontploffing
Een geheel of gedeeltelijke vernieling die direct is veroorzaakt door een
plotselinge en hevige uitbarsting van gassen of dampen. Hierbij geldt:
ͭͭ de wand van een vat moet door de druk van deze gassen of dampen
plotseling geopend zijn;
ͭͭ de druk binnen en buiten het vat moet daardoor plotseling gelijk geworden zijn.
Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan? Dan moet
de ontploffing een rechtstreeks gevolg zijn van het ontwikkelen of uitzetten
van gassen en dampen door een scheikundige reactie. Wij vergoeden bij
een ontploffing niet alleen de zaken die hierdoor vernield zijn, maar ook
de schade aan zaken in de buurt van de ontploffing. De Vereniging van
Brandassuradeuren in Nederland heeft de tekst en toelichting van deze
clausule op 5 april 1982 gedeponeerd onder nummer 275/82 bij de griffie
van de arrondissementsrechtbank in Utrecht.

Geen inboedel is:
ͭͭ geld en geldswaardig papier;
ͭͭ onbewerkte edele metalen;
ͭͭ ongezette edelgesteenten;
ͭͭ een bromfiets;
ͭͭ een motorrijtuig;
ͭͭ een aanhangwagen;
ͭͭ een caravan;
ͭͭ een vaartuig;
ͭͭ een luchtvaartuig.

Schade
Beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak die verzekerd is.

Ook losse onderdelen en accessoires die bij deze zaken horen, beschouwen
wij niet als inboedel.

Storm
Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7).

Welke risico’s zijn verzekerd?
Deze verzekering geldt voor de volgende risico’s:
ͭͭ brand en het blussen daarvan;
ͭͭ blikseminslag. Wij vergoeden schade ook als er geen brand was;
ͭͭ inductie;
Wij vergoeden schade aan:
–– elektrische apparaten;
–– elektronische apparaten;
–– elektrische installaties;
–– en elektronische installaties;
door te hoge netspanning wanneer bliksem hiervan de oorzaak is. Het
maakt niet uit of de bliksem wel of niet in de buurt van het gebouw is
ingeslagen.
ͭͭ ontploffing;
ͭͭ luchtvaartuig;
Een lucht- of ruimtevaartuig kan schade veroorzaken:
–– bij de start;
–– tijdens de vlucht;
–– bij de landing;
–– bij een val.
Uw inboedel kan worden getroffen door een voorwerp dat van een
lucht- of ruimtevaartuig:
–– losraakt;
–– valt;
–– wordt geworpen.
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Vervangingswaarde
De prijs van een zaak die gelijkwaardig is aan de zaak vlak voor de schade.
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Het is ook mogelijk dat zo’n voorwerp een ander voorwerp raakt en dit
voorwerp schade aan uw inboedel veroorzaakt.
ͭͭ storm;
Wij vergoeden zowel schade door storm als schade door een voorwerp
dat door de storm uw inboedel raakt.
ͭͭ diefstal of een poging hiertoe;
Er moeten sporen van (in-)braak zijn. Er is een eigen risico van € 250,per gebeurtenis. Wordt inboedel uit een bijgebouw of schuur gestolen?
Dan vergoeden wij maximaal € 500,-.
ͭͭ vandalisme bij een inbraak;
ͭͭ neerslag.
Wij vergoeden de schade van neerslag die direct vanaf de straat of de
tuin het woonhuis binnendringt. Het gaat om:
–– regen;
–– sneeuw;
–– hagel;
–– smeltwater.
Wij vergoeden ook de schade die ontstaat doordat neerslag onverwacht
het woonhuis binnendringt via een dak, balkon of venster door
overlopen of lekkage van een:
–– een dak;
–– een dakgoot;
–– of een afvoerpijp die daarbij hoort.
In Hoofdstuk 2 vindt u een aantal situaties waarbij deze verzekering
niet geldt.
ͭͭ onverwacht uitstromen van water of stoom.
Door een plotseling defect of onverwacht overlopen komt er water of
stoom uit een:
–– installatie van een waterleiding;
–– centrale verwarming;
–– airconditioning;
–– een leiding die op het toestel of de installatie is aangesloten;
–– een sanitair toestel;
–– een ander toestel.
Ook verzekerd is het breek- en herstelwerk bij waterschade. Hiermee
bedoelen wij de kosten van:
–– het opsporen van de oorzaak van de breuk of het defect aan een
waterleiding in het woonhuis;
–– en het breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het woonhuis die hiermee gepaard gaan.
Wij vergoeden deze kosten wanneer ze voor u als huurder zijn. De kosten zijn niet verzekerd op een andere verzekering. Wij vergoeden niet
de kosten voor het herstel van de installaties en toestellen zelf. In
Hoofdstuk 2 vindt u een aantal situaties waarbij deze verzekering niet
geldt.
ͭͭ binnendringen van water.
Wij vergoeden de schade door water dat onverwacht binnendringt
door een verstopping of een ander plotseling defect van een rioolput
of rioolbuis. In Hoofdstuk 2 vindt u een aantal situaties waarbij deze
verzekering niet geldt.
ͭͭ waterbed;
Wij vergoeden de schade door water dat onverwacht uit een waterbed
stroomt.
ͭͭ aquarium;
Wij vergoeden de schade door water dat onverwacht uit een aquarium
stroomt.
ͭͭ olie;
Wij vergoeden de schade als de olie onverwacht stroomt uit een verwarmingsinstallatie die is aangesloten op een rookkanaal.
ͭͭ rook of roet.
Wij vergoeden de schade als de rook of roet onverwacht en plotseling
komt uit een verwarmingsinstallatie die is aangesloten op een schoorsteen.

ͭͭ scherven van:
–– ruiten;
–– spiegels;
–– glas in wandversieringen.
ͭͭ aanrijding;
ͭͭ aanvaring;
ͭͭ omvallen van een kraan, heistelling of boom;
Wij vergoeden niet de schade aan de kraan, heistelling of boom.
ͭͭ relletje;
Wij vergoeden de schade bij:
–– relletjes;
–– ongeregeldheden tijdens een werkstaking;
–– en plunderingen bij een dergelijke gebeurtenis.
Geen oorzaak van buitenaf
Is de gebeurtenis niet veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf, maar
omdat een zaak zelf een gebrek heeft? Wij vergoeden bij de hiervoor
genoemde risico’s dan ook uw schade.
Gebeurtenis tijdens looptijd van verzekering
Wij vergoeden schade door een van de hier genoemde risico’s als de
gebeurtenis plaatsvond tijdens de looptijd van de verzekering.
Welke extra kosten vergoeden wij?
Wij vergoeden soms extra kosten die te maken hebben met de hiervoor
genoemde risico’s. U ontvangt een vergoeding voor deze kosten:
ͭͭ kosten van maatregelen die u volgens officiële voorschriften moet
nemen na een verzekerde gebeurtenis;
De voorschriften zijn bedoeld om direct gevaar voor de openbare
veiligheid te voorkomen. Wij vergoeden de kosten van maatregelen
bovenop het bedrag waarvoor de inboedel is verzekerd. Het maximum
van deze extra vergoeding is eenmaal het verzekerde bedrag.
ͭͭ Salvagekosten.
Deze kosten zijn bij een brand door of namens de Stichting Salvage gemaakt. Het gaat om de kosten voor:
–– hulpverlening;
–– de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om de schade te
beperken.
De brandweer moet de Stichting Salvage hebben ingeschakeld. Voor deze
kosten geldt geen maximum.
ͭͭ Opruimingskosten.
Wij bedoelen hiermee de kosten van het wegruimen en/of afbreken
van de inboedel. Dit moet een noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u verzekerd bent. Wij geven een vergoeding bovenop
het bedrag waarvoor de inboedel is verzekerd. Het maximum van deze
vergoeding is 10 procent van het verzekerde bedrag.
ͭͭ Hotel- en pensionkosten.
Deze kosten zijn nodig omdat het woonhuis niet meer bewoonbaar is
door een gebeurtenis waarvoor deze verzekering geldt. Wij vergoeden
de kosten van een hotel of pension boven het normale bedrag voor
voeding en huisvesting. We vergoeden deze hotel- en pensionkosten
bovenop het verzekerde bedrag. Het maximum van deze extra vergoeding is 10 procent van het verzekerde bedrag. Bent u eigenaar van het
woonhuis en kunt u op basis van een andere verzekering een vergoeding voor huisvesting claimen? Dan verlagen wij onze vergoeding met
dit bedrag.
ͭͭ Kosten van transport en opslag na schade.
Wij vergoeden de kosten van het:
–– vervoer van inboedel naar en van een opslagplaats;
–– bewaren van inboedel in een opslagplaats.
Deze opslag is nodig omdat het woonhuis dat in de polis is genoemd,
onbewoonbaar is door een verzekerde gebeurtenis. Wij vergoeden de
transport- en opslagkosten bovenop het verzekerde bedrag. Het
maximum van deze extra vergoeding is 10 procent van het verzekerde
bedrag.
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HOOFDSTUK 3 / Afhandeling van schade
Hoe stellen wij na schade de waarde van uw inboedel vast?
Wij gaan bij het vergoeden van de schade aan de inboedel meestal uit van
de nieuwwaarde. De nieuwwaarde is het bedrag voor nieuwe inboedel
van dezelfde soort en kwaliteit. Hierbij kijken we naar de nieuwwaarde op
het moment van de gebeurtenis.

ͭͭ Kosten van het belang van de huurder.
Heeft u als huurder verbeteringen aan het woonhuis aangebracht?
U heeft bijvoorbeeld zelf een nieuwe keuken geplaatst. De kosten van
die verbeteringen zijn tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag
voor (de overige) inboedel mee te verzekeren. U moet ons dan opgeven welke verbeteringen dit zijn en wat deze kosten. Wij nemen dit
dan op in de polis.
Wij vergoeden de schade en kosten van de huurder als u deze zelf
moet betalen en de kosten niet door een andere verzekering worden
gedekt.

Soms gaan wij uit van de vervangingswaarde. Dit is het bedrag voor
inboedel van dezelfde:
ͭͭ soort;
ͭͭ kwaliteit;
ͭͭ toestand;
ͭͭ ouderdom.
We kijken naar de vervangingswaarde op het moment van de gebeurtenis.

Waar is de inboedel verzekerd?
De inboedel is verzekerd in:
ͭͭ het deel van het gebouw dat u gebruikt op het adres dat in de polis
staat;
ͭͭ een bijgebouw;
ͭͭ een kelder of berging. Schade door inbraak of vandalisme is alleen
verzekerd als er duidelijke sporen zijn dat iemand heeft ingebroken in
de bergruimte.

Wij gaan uit van de vervangingswaarde:
ͭͭ als de vervangingswaarde van de inboedel minder dan 40 procent van
de nieuwwaarde is. Bijvoorbeeld een tv van 10 jaar oud;
ͭͭ of als u de inboedel niet gebruikte waarvoor die eigenlijk bestemd
was. Bijvoorbeeld een kledingkast die in de schuur staat om tuingereedschap op te bergen;
ͭͭ brom- en snorfietsen.

Welke risico’s zijn niet verzekerd?
Wij vergoeden niet de schade die is veroorzaakt door een:
ͭͭ aardbeving of vulkanische uitbarsting;
Wij vergoeden geen schade door een aardbeving of een vulkanische
uitbarsting. Is de schade ontstaan tijdens een aardbeving of een vulkanische uitbarsting? Of binnen 24 uur daarna? En kunt u bewijzen dat
de schade een andere oorzaak heeft? Dan vergoeden wij de schade.
ͭͭ overstroming;
Een overstroming is het begeven (breken, doorzakken, barsten) of
overlopen van een:
–– dijk;
–– kade;
–– sluis;
–– of andere waterkering.
Het maakt hierbij niet uit of de overstroming:
–– een gebeurtenis heeft veroorzaakt, die verzekerd is;
–– het gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is.
In beide gevallen vergoeden wij geen schade. Er is een uitzondering:
wij vergoeden wel de schade door een brand of ontploffing die
veroorzaakt is door een overstroming.

Heeft de beschadigde inboedel een antiquarische waarde? Of een
zeldzaamheidswaarde? Dan gaan we van die waarde uit.
Hoe hoog is de schadevergoeding?
Wij baseren de schadevergoeding op:
ͭͭ het verschil tussen de waarde van de zaak onmiddellijk vóór en na de
gebeurtenis, of;
ͭͭ de kosten van het herstellen van zaken onmiddellijk na de gebeurtenis.
Een expert (of meerdere) stelt vast welke zaken kunnen worden hersteld.
Wij kiezen zelf uit deze twee mogelijkheden.
Baseren wij onze schadevergoeding op de kosten van het herstellen
van zaken onmiddellijk na de gebeurtenis? Dan verhogen wij de
schadevergoeding eventueel met het bedrag van de waardevermindering
van zaken door de schade. We stellen deze waardevermindering vast
nadat zaken zijn gerepareerd.
Voor welke zaken is er een maximum vergoeding?
Wij vergoeden maximaal € 1.500,- per gebeurtenis voor schade aan:
ͭͭ lijfsieraden;
ͭͭ kostbaarheden;
ͭͭ porseleinen siervoorwerpen.
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Welke risico’s zijn soms niet verzekerd?
In Hoofdstuk 2 leest u de risico’s waarvoor deze verzekering geldt. Enkele
risico’s zijn in deze gevallen niet verzekerd:
ͭͭ neerslag;
Wij vergoeden geen schade aan de inboedel die is veroorzaakt als:
–– neerslag naar binnen komt via openstaande ramen, deuren,
luchtroosters, luiken of vensters;
–– muren vocht doorlaten;
–– vocht wordt doorgelaten vanwege slecht onderhoud van het
woonhuis;
–– grondwater binnenkomt, behalve als grondwater binnendringt via
een afvoerleiding of een daarop aangesloten installatie of toestel;
–– neerslag binnendringt vanwege constructiefouten van het
woonhuis;
–– water vrijkomt na een dijkdoorbraak;
–– water vrijkomt door een scheur, gat of andere beschadiging van
een waterkering.
ͭͭ onverwacht uitstromen van water of stoom;
Wij vergoeden geen schade wanneer tegelwerk of een andere afwerking
van de vloer of de wand water doorlaat, terwijl deze waterdicht hoort
te zijn. Dit geldt ook voor voegen.

Is er schade aan audioapparatuur, audiovisuele apparatuur of
computerapparatuur? Dan is onze vergoeding maximaal € 5.000,- per
gebeurtenis.
Heeft u een garantie tegen onderverzekering?
U heeft een garantie tegen onderverzekering als dit op de polis staat. Het
verzekerde bedrag is dan vastgesteld op basis van de inboedelwaardemeter
of inventarisatielijst die u heeft ingevuld.
De garantie tegen onderverzekering houdt in dat wij de schade altijd volledig
vergoeden (behalve bij zaken waarvoor een maximum vergoeding geldt).
We doen dat ook als de werkelijke waarde van de inboedel hoger is dan
het verzekerde bedrag. Wij vergoeden dus niet naar evenredigheid, zoals
u hierna in dit hoofdstuk leest. De garantie tegen onderverzekering gaat
in op het moment dat wij uw inboedelwaardemeter of inventarisatielijst
hebben ontvangen. De garantie duurt vijf jaar.
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HOOFDSTUK 4 / Andere onderwerpen
Welke wijzigingen geeft u door?
Deze verzekering is gebaseerd op de bestemming van uw gebouw, zoals in
de polis is beschreven. Wijzigt de bestemming? Dan geldt deze verzekering
niet meer. De uitzondering is als de wijziging geen invloed heeft op de
risico’s waarvoor u bent verzekerd. Dan blijft de verzekering gelden.

Indexering
Heeft u een garantie tegen onderverzekering, dan wordt het verzekerde
bedrag automatisch jaarlijks geïndexeerd (zie Hoofdstuk 4).
Nieuwe inboedelwaardemeter of inventarisatielijst
Wij vragen u om een nieuwe inboedelwaardemeter of inventarisatielijst
in te vullen:
ͭͭ nadat de oude garantie vijf jaar heeft geduurd;
ͭͭ wanneer u verhuisd bent;
ͭͭ na het melden van schade;
ͭͭ of nadat u ons heeft laten weten dat de samenstelling van de inboedel
of het gezin is gewijzigd.

Wijzigingen die invloed hebben op uw verzekering zijn:
ͭͭ u gebruikt het gebouw niet meer als woonhuis;
ͭͭ het gebouw of een zelfstandig deel daarvan staat leeg;
ͭͭ het gebouw of een zelfstandig deel daarvan is langer dan twee maanden aaneen niet in gebruik;
ͭͭ het gebouw is geheel of gedeeltelijk gekraakt.
Beschrijving van woonhuis wijzigt
Deze verzekering is ook gebaseerd op de beschrijving van uw woonhuis,
zoals in de polis staat. Het gaat onder meer om:
ͭͭ ligging;
ͭͭ bouwaard;
ͭͭ inrichting;
ͭͭ aangrenzende huizen, kavels of ander objecten.

U kunt op elk gewenst moment vrijwillig een nieuwe inboedelwaardemeter
of inventarisatielijst invullen en naar ons toesturen. Wij passen dan het
verzekerde bedrag aan.
Garantie vervalt
De garantie tegen onderverzekering vervalt als:
ͭͭ bij het regelen van schade blijkt dat u de inboedelwaardemeter of
inventarisatielijst niet heeft ingevuld zoals het hoort voor de vaststelling van het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag komt
daardoor niet overeen met de werkelijke nieuwwaarde van de inboedel. U begreep dit ook of had het kunnen begrijpen;
ͭͭ wij u vragen om een nieuwe inboedelwaardemeter of inventarisatielijst in te vullen en u dit niet doet;
ͭͭ als u ons niet zo snel mogelijk heeft laten weten dat een inboedelverzekering bij een andere verzekeraar beëindigd is.

Is de beschrijving van uw woonhuis niet meer correct? Bijvoorbeeld door
een wijziging in de bouwaard of dakbedekking? Dan geldt deze verzekering
niet meer. De uitzondering is als de wijziging geen invloed heeft op de
risico’s waarvoor u bent verzekerd. Dan blijft de verzekering gelden.
U kunt bepaalde wijzigingen doorvoeren zonder dat dit gevolgen heeft
voor de beschrijving van uw woonhuis in de polis. U kunt onder meer:
ͭͭ aanbouwen;
ͭͭ verbouwen;
ͭͭ vervangen;
ͭͭ uitbreiden;
ͭͭ afbreken;
ͭͭ intern wijzigen.
Houd er rekening mee dat door zo’n wijziging de beschrijving in de polis
mogelijk niet meer correct is.

In deze situaties gelden de normale regels voor onderverzekering.
Wat gebeurt er bij onderverzekering?
Is er sprake van onderverzekering? Dus is het verzekerd bedrag lager dan
de waarde van de inboedel op het moment dat de schade optrad? Dan
vergoeden wij naar evenredigheid:
ͭͭ uw schade;
ͭͭ uw extra kosten;
ͭͭ de vergoeding en kosten van de deskundige die u hebt ingeschakeld;
ͭͭ de vergoeding en kosten van de derde deskundige.
Met evenredigheid bedoelen we de verhouding tussen het verzekerde
bedrag en de eigenlijke waarde van de inboedel.

Hoe geeft u een wijziging door?
Een wijziging van de bestemming of beschrijving van het gebouw geeft u
bij voorkeur schriftelijk door. Doe dit uiterlijk binnen twee maanden na
de wijziging. Deze termijn geldt niet, als u niet op de hoogte was van de
wijziging en dit ook niet kon weten.
Wat doen wij als u een wijziging doorgeeft?
Wij kunnen op basis van de wijziging die u doorgeeft besluiten om:
ͭͭ de premie en voorwaarden niet te wijzigen;
ͭͭ de dekking te beperken;
ͭͭ de premie te verhogen, of;
ͭͭ de verzekering te beëindigen. Dan zeggen wij de verzekering op.
Hiervoor geldt een opzegtermijn van twee maanden, behalve als u ons
heeft willen misleiden.
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Passen wij de verzekering aan of beëindigen we die? Dan laten we u dit
uiterlijk binnen één maand weten.
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Wat gebeurt er als u een wijziging niet op tijd doorgeeft?
Geeft u een wijziging niet binnen twee maanden door? En zouden wij
de verzekering hebben aangepast, als wij op de hoogte van de wijziging
waren geweest? Dat heeft dan verschillende gevolgen. Het hangt af van
de aard van de wijziging. Dit zijn mogelijke gevolgen:
ͭͭ als wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet, heeft u geen
recht meer op schadevergoeding;
ͭͭ als wij de verzekering alleen bij een gewijzigde premie zouden hebben
voortgezet, verlagen wij de schadevergoeding. We vergoeden de
schade in dezelfde verhouding als de oude premie ten opzichte van de
nieuwe premie;
ͭͭ als wij de verzekering alleen hadden voortgezet als de voorwaarden
waren gewijzigd, kijken wij op basis van deze gewijzigde voorwaarden
of we schade vergoeden.

Is er wel een schade gemeld, maar:
ͭͭ het staat vast dat wij geen vergoeding hoeven te betalen;
ͭͭ een betaalde schade (met de betaalde kosten) hebben wij helemaal
kunnen verhalen;
ͭͭ verzekerde heeft de betaalde schade (met de betaalde kosten) terugbetaald binnen 1 jaar nadat wij verzekerde dit totale bedrag hebben
meegedeeld;
ͭͭ wij hebben uitsluitend salvagekosten, bereddingskosten en/of vergoeding en kosten van deskundigen betaald.
Heeft u toch recht op no-claimkorting.
In alle andere gevallen heeft u geen recht op no-claimkorting met ingang
van het nieuwe verzekeringsjaar.
Hebben wij uw beschadigde inboedel vergoed?
Hebben wij de nieuwwaarde van uw beschadigde inboedel vergoed? Dan
kunnen wij die beschadigde inboedel opvragen.

Wat gebeurt er als u geen belang meer heeft bij de inboedel?
Deze voorwaarde is een aanvulling op de algemene voorwaarde
over het beëindigen van de verzekering. Zoals we beschrijven in
Hoofdstuk 3 van de Algemene voorwaarden.
Heeft u geen belang meer bij zaken en bezit u deze ook niet meer? Dan
is de verzekering automatisch beëindigd. Laat ons zo snel mogelijk weten
dat u geen belang meer bij zaken heeft.
Overlijden
Overlijdt u? Dan moeten uw erfgenamen ons dit zo snel mogelijk laten
weten. Doen zij dit niet, dan eindigt deze verzekering vier maanden na
uw overlijden.
Nadat de erfgenamen hebben doorgegeven dat u overleden bent, kan het
volgende gebeuren:
ͭͭ hebben de erfgenamen geen belang bij de inboedel en bezitten zij
deze ook niet? Dan is de verzekering automatisch beëindigd. De erfgenamen moeten zo snel mogelijk aan ons doorgeven dat zij geen
belang hebben bij zaken;
ͭͭ hebben de erfgenamen wel belang bij de inboedel? Dan kunnen wij
deze verzekering beëindigen binnen drie maanden nadat zij uw overlijden hebben gemeld. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
Laat ons zo snel mogelijk weten dat u geen belang meer bij zaken heeft.
Is het verzekerde bedrag geïndexeerd?
Als dit in de polis staat, indexeren wij jaarlijks het verzekerde bedrag.
We gaan uit van het indexcijfer voor woninginboedels, zoals het Centraal
Bureau voor de Statistiek berekent. We wijzigen het verzekerde bedrag
met hetzelfde percentage.
Eenmalige verhoging
Blijkt bij schade dat het verzekerde bedrag (zoals op de laatste
premievervaldatum na indexering vastgesteld) onvoldoende is om de
schade aan uw inboedel te dekken? Dan verhogen wij het verzekerde
bedrag eenmalig met maximaal 25 procent om deze schade te regelen.
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Heeft u recht op no-claimkorting?
Na een schadevrij verzekeringsjaar heeft u recht op no-claimkorting. De
no-claimkorting bedraagt na:
ͭͭ 1 schadevrij jaar 10% korting op de premie;
ͭͭ na 2 opeenvolgende schadevrije jaren 20% korting op de premie;
ͭͭ na 3 of meer opeenvolgende schadevrije jaren 30% korting op de
premie. Een schadevrij verzekeringsjaar is een jaar waarin geen
schaden zijn gemeld.
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