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Dekking Eigen risico

All risk dekking
Alles is verzekerd, behalve de situaties die staan beschreven bij de 
uitsluitingen in de voorwaarden.

€ 250 per gebeurtenis
Het eigen risico geldt niet als de schade groter is dan € 5.000.

Mogelijkheid tot keuze voor een hoger eigen risico tegen een aantrekkelijke premiekorting.

Premium inboedelverzekering

Het verzekeren van kostbare inboedel, waaronder bijvoorbeeld een grote kledingcollectie of zeer luxe audioapparatuur vraagt specifieke
kennis. Premium wonen is bedoeld voor de beter gesitueerde particulier die meer van een verzekeringsoplossing verwacht dan de 
gemiddelde commodityverzekering aan dekking biedt. Speciaal voor inboedels met een nieuwwaardevanaf € 100.000 is de Premium 
inboedelverzekering ontwikkeld. De dekking van deze verzekering is zeer uitgebreid en bevat enkele unieke elementen; de premie is 
bovendien gunstig. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Premium inboedelverzekering?

Een belangrijk onderdeel van de zorgvuldige acceptatieprocedure is het vaststellen van het verzekerd bedrag (de nieuwwaarde) van de inboedel. Je 
kunt gebruik maken van de diensten van gespecialiseerde partijen die met zorg door ons zijn geselecteerd. In sommige gevallen kunnen wij u een gratis 
waardebepaling aanbieden.

Garantie tegen onderverzekering
Als het verzekerde bedrag tot stand komt op basis van een deskundige waardebepaling of taxatierapport, wordt zes jaar ongelimiteerde garantie tegen 
onderverzekering verleend.

Schade aan inboedel niet ouder dan 10 jaar vergoeden wij in veel gevallen op basis van de nieuwwaarde. Stel, je hebt 9 jaar geleden een design eettafel 
gekocht voor € 4.500 en deze raakt onherstelbaar beschadigd. 

De vergoeding is het bedrag dat nodig is om dezelfde of een vergelijkbare eettafel nieuw te kopen. Ook als de eettafel in de tussentijd duurder is 
geworden.

Buiten het woonhuis kent deze verzekering ook een ruime dekking. Zo is schade aan (op reis meegenomen) inboedel door water, gewelddadige 
beroving, afpersing, inbraak en aanrijding wereldwijd verzekerd tot maximaal € 15.000 per gebeurtenis.

PREMIUM INBOEDELVERZEKERING

WAARDEBEPALING

10 JAAR NIEUWWAARDEVERGOEDING

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

RUIME DEKKING WERELDWIJD
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Als je, bijvoorbeeld als gevolg van een waterschade of door brand, tijdelijk niet in uw woonhuis kunt overnachten, zijn de kosten die je maakt voor 
verblijf in een vergelijkbare vervangende woonruimte verzekerd. 

Jij en jouw gezinsleden hoeven tijdens het herstel van de schade dan weinig aan wooncomfort in te leveren. 

De extra verblijfskosten zijn gedurende maximaal vier jaar (of tot 25% van het verzekerd bedrag) verzekerd.

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking staat op het polisblad en in de voorwaarden.

• Standaard dekking voor overstroming;
• Hoge vergoeding voor diefstal van geld en voor diefstal van inboedel 

uit motorrijtuigen (per rubriek maximaal € 2.500 per gebeurtenis);
• Data recovery: dekking voor het herstel van persoonlijke data 

(gegevens op computers e.d.) na een verzekerde gebeurtenis 
waarbij de inboedel ook fysiek is beschadigd (maximaal € 2.500 per 
gebeurtenis);

• Sieraden en horloges standaard verzekerd tot € 15.000 per 
gebeurtenis;

• Schade door ernstige conflicten (molest), opzet, natuurrampen 
(andersdan overstroming), atoomkernreacties, fraude en/of het niet 
nakomen van verplichtingen is niet verzekerd;

• Schade door verlies, vermissing of zoekraken van spullen is niet 
verzekerd;

• Schade die verband houdt met onvoldoende of slecht 
onderhoud, normaal gebruik, slijtage, verkleuring, veroudering, 
temperatuurinvloeden e.d., ongedierte en nalatigheid is niet 
verzekerd;

• Schade door vochtdoorlating en schade door grondwater is niet 
verzekerd;

• Vergoeding voor vervanging van sleutels en sloten als huissleutels 
na inbraak of gewelddadige beroving zijn gestolen (maximaal € 5.000 
per  gebeurtenis);

• Als een huisdier als gevolg van een verzekerde gebeurtenis 
beschadigt of overlijdt, worden de kosten van de dierenarts en/of de 
kosten van de begrafenis of crematie vergoed tot maximaal € 2.500 
per gebeurtenis.

• Geen maximering voor audiovisuele en computerapparatuur.

• Schade door neerslag door openstaande (dak) ramen, deuren, 
lichtkoepels of luiken is niet verzekerd;

• Schade door water of stoom uit vulslangen en schade als gevolg van 
lekkende voeg- en/of kitnaden is niet verzekerd.

• Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet 
toegestane activiteiten zijn niet verzekerd;

• Schade door ondeskundige werkzaamheden bij reiniging of 
reparatie van inboedel is niet verzekerd;

• Schade die alleen bestaat uit het doorbranden van elektrische 
apparaten en/of installaties is niet verzekerd.

De Fine Art (PPP) dekking is speciaal ontwikkeld voor kunstverzamelingen van particulieren tot € 150.000 en biedt dekking voor privéverzamelingen 
bestaande uit schilderijen, antiek, meubilair, beelden, bijzonder aardewerk, poppen en/of unieke boekenverzamelingen. Een taxatierapport is niet nodig. 

Kunstvoorwerpen vervaardigd van goud of zilver, postzegels, munten, wijn en andere dranken, commerciële kunstvoorwerpen en kunstwerpen die zich 
in de open lucht bevinden vallen nietonder de Fine Art (PPP) dekking. 

Er geldt een maximale vergoeding van € 25.000 per voorwerp. Voor breekbare objecten geldt een maximale vergoeding van € 12.500. Fine Art (PPP): een 
dekking die er naar streeft jouw passie terug te geven na een kunstroof, een beschadiging of een brand.

VERGELIJKBARE VERVANGENDE WONING

ANDERE BELANGRIJKE DEKKINSKENMERKEN

WAT IS NIET VERZEKERD (DE UITSLUITINGEN)

FINE ART (PPP) DEKKING (OPTIONEEL)


