INBOEDELWAARDEMETER
WOONBOOT
1. Leeftijd hoofdkostwinner
0 30 jaar en jonger
0 31 t/m 40 jaar
0 41 t/m 45 jaar
0 46 t/m 50 jaar
0 51 t/m 60 jaar
0 61 t/m 70 jaar
0 71 jaar en ouder
aantal punten
2. Samenstelling huishouden
0 alleenstaande zonder
inwonende kinderen
0 alleenstaande met
inwonende kinderen
0 echtpaar/samenwonenden
zonder inwonende kinderen
0 echtpaar/samenwonenden
met inwonende kinderen
aantal punten

3
5
11
16
23
20
18
(

Bijtellingen
Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd,
bedragen afronden op € 1.000,--):

)

3
6
16

.

 Heeft u meer dan € 6.000,-- aan
lijfsieraden ? 0 nee 0 ja
Zo ja, welk bedrag boven € 6.000,--

€

.

 Heeft u voor meer dan € 15.000,-- aan
bijzondere bezittingen ?
0 nee 0 ja
Zo ja, welk bedrag boven € 15.000,--

€

.

€

.*

18
(

)

Totaal van de bijtellingen

3. Netto maandinkomen huishouden
0 tot en met € 1.100,-0
0 € 1.101,-- t/m € 1.600,-2
0 € 1.601,-- t/m € 2.100,-4
0 € 2.101,-- t/m € 2.600,-7
0 € 2.601,-- t/m € 3.100,-11
0 € 3.101,-- t/m € 3.600,-14
0 meer dan € 3.600,-16
aantal punten
(
)
4. Type woonboot
0 stalen schip
0 groot stalen/betonnen schip
0 watervilla/luxe schip
aantal punten

 Heeft u meer dan € 12.000,-- aan audiovisuele
en computerapparatuur? 0 nee 0 ja
Zo ja, welk bedrag boven € 12.000,-€

Het onderdeel “eventuele bijtellingen: zoals hierboven
genoemd is slechts voor het vaststellen van de hoogte van
de inboedelwaarde en geldt niet voor de in de voorwaarden
genoemde beperkingen.
Te verzekeren bedrag:

5
7
12
(

)

Subtotaal inboedelwaardemeter

€

.

Totaal bijtellingen

€

.

Totale waarde inboedel

€

.

Hierbij verzeker ik mijn inboedel voor de waarde bepaald
door de inboedelwaardemeter. De inboedelwaardemeter is door
mij naar waarheid ingevuld.
0 nieuwe verzekering
0 wijziging verzekerd bedrag bestaande verzekering
Polisnummer:
_____________________________

5. Waarde woonboot o.b.v. herbouwwaarde
0 t/m € 60.000,-1
0 t/m € 75.000,-2
0 t/m € 100.000,-3
0 t/m € 130.000,-5
0 t/m € 175.000,-7
0 t/m € 250.000,-9
0 tot € 375.000,-12
aantal punten
(
)

Naam:

_____________________________

Adres:

_____________________________

Postcode/Plaats: _____________________________
Om het subtotaal van de waarde van uw inboedel
te bepalen dient u uw score met € 1.155,-- te vermenigvuldigen
Datum: ______________________
Subtotaal inboedelwaardemeter

€

.
Handtekening:

_____________________________
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Onderverzekering
Uit onderzoek is gebleken dat 8 op de 10 mensen de waarde van hun inboedel te laag inschatten. Door deze
inschattingsfout wordt de inboedel voor een te laag bedrag verzekerd. Er is sprake van onderverzekering. De gevolgen
van onderverzekering worden pas bij schade duidelijk. Te laat dus! Ook komt onderverzekering veelvuldig voor door
uitbreiding van de inboedel in de loop van de jaren. Er wordt snel vergeten de gestegen waarde van de inboedel door
te geven aan de assurantieadviseur. Onderverzekering is ook dan het gevolg.
Een voorbeeld van onderverzekering:
Stel, u verzekert uw inboedel voor € 25.000,--. Na schade blijkt de werkelijke waarde € 50.000,-- te zijn. U krijgt hierdoor maar een
deel, in dit geval 50% van het schadebedrag vergoed. Dus ook bij een gedeeltelijke schade van bijvoorbeeld € 4.000,-- zult u maar
€ 2.000,-- uitgekeerd krijgen. En dat is helaas onvoldoende om de bezittingen die verloren zijn gegaan, opnieuw aan te schaffen.

Inboedelwaardemeter
Om onderverzekering te voorkomen kunt u gebruik maken van deze inboedelwaardemeter.
De inboedelwaardemeter gaat uit van een puntensysteem gebaseerd op duizenden inboedels in Nederland. Bepaalt u
de waarde van uw inboedel op de juiste wijze door middel van de inboedelwaardemeter en verzekert u de volle
waarde, dan garandeert Reaal verzekeringen dat u de eerstkomende vijf jaar niet onderverzekerd zult zijn. Wij
adviseren om na vijf jaar de waarde van de inboedel opnieuw met de inboedelwaardemeter te controleren en
eventueel het verzekerde bedrag aan te passen.
Indexering
Het bepalen van de waarde van uw inboedel blijft een momentopname. Om te voorkomen dat deze waarde snel
achterhaald is, wordt de inboedel geïndexeerd. Dat betekent dat het verzekerde bedrag jaarlijks, automatisch wordt
aangepast. Dit overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer van
huishoudelijke inboedels.
Maximale waarde inboedel
De inboedelwaardemeter kan worden gebruikt voor inboedels met een totale waarde van max. € 95.000,--. Daarboven
wordt de nauwkeurigheid minder. Een uitgebreide inventarisatie is dan aan te bevelen.
Aanvragen verzekering
Gebruikt u de inboedelwaardemeter voor een nieuwe verzekering? Vul dan naast deze puntentelling ook een
aanvraagformulier in en stuur beide naar ons toe.
Toelichting vragen:
Gezinssamenstelling.
Het gaat hier alleen om inwonende personen.
Netto maandinkomen.
Hieronder wordt verstaan het netto maandinkomen van alle tot het gezin behorende personen.
Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, AOW of andere soorten uitkeringen.
Rente en inkomen uit beleggingen worden niet meegerekend.
Waarde woonboot op basis van herbouwwaarde.
Zodra de herbouwwaarde meer dan € 375.000,-- bedraagt, kan de inboedelwaardemeter niet meer worden gebruikt.
In dat geval kunt u het verzekerde bedrag vaststellen met behulp van een inboedel inventarisatielijst. Vraag hiernaar
bij uw assurantieadviseur.
Bijtellingen.
 Audiovisuele- en computerapparatuur. Alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur en alle soorten
computerapparatuur (incl. spelcomputers). Dit alles met inbegrip van de daarbij behorende randapparatuur,
geluids-, beeld- en informatiedragers, zoals CD’s, diskettes, CD-Rom’s e.d..
Voor inboedels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de diefstaldekking voor audiovisuele- en
computerapparatuur max. € 5.000,--. Wilt u de waarde boven de € 5.000,-- meeverzekeren, dan kunt u dit op het
aanvraagformulier aangeven.
 Lijfsieraden; sieraden, inclusief horloges, die geheel of ten dele bestaan uit edelmetaal, (bloed)koraal,
parels en dergelijke.
Diefstalschade voor lijfsieraden is beperkt tot max. € 2.500,--. Wilt u de waarde boven de € 2.500,-- meeverzekeren,
dan kunt u dit op het aanvraagformulier aangeven.
 Bijzondere bezittingen; verzamelingen, antiek, kunst en muziekinstrumenten.
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