
Wat is een inboedelverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis door alle
schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een
schadegebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of daarin de
schadevergoeding wordt beperkt.

Wat is verzekerd?
Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken (geluids)apparatuur,
keukengerei, kleding, gordijnen en dergelijke. 

Sieraden
Sieraden zijn tot maximaal € 6.000,- verzekerd als er garantie tegen
onderverzekering is. Diefstal van sieraden is tot maximaal € 3.500,-
verzekerd.

Extra informatie
Wil je diefstal van sieraden voor een hoger bedrag verzekeren? Dat kan tot
maximaal € 16.500,- tegen een aanvullende premie. Heb je sieraden met
een nog hogere waarde? Neem dan contact op met je
verzekeringsadviseur.

(Audio-) apparatuur
Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard tot € 12.000,-
verzekerd.

Extra informatie
Heb je audiovisuele en/of computerapparatuur met een hogere waarde? En
wil je die verzekeren? Neem contact op met je verzekeringsadviseur.

 

Spullen buiten huis
Schade aan spullen die bij je huis horen maar buiten zijn (tuininrichting),
vergoeden wij beperkt. Check de polisvoorwaarden of neem contact op
met je verzekeringsadviseur. Schade aan mobiele elektronische
apparatuur kun je apart meeverzekeren. Zie ook het onderdeel 'Wat is niet
verzekerd'.

Wat is niet verzekerd?
Spullen die je buiten je huis meeneemt zijn niet verzekerd. Mobiele
elektronische apparatuur (smartphones, tablets, laptops e.d.) kun je apart
bijverzekeren. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage
of constructiefouten. Schade aan huisdieren is beperkt verzekerd.

 

Vallen en stoten
Schade aan je inboedel door vallen en stoten is beperkt verzekerd. In de
polisvoorwaarden worden bepaalde met name genoemde
schadegebeurtenissen tot een maximum van € 1.500,- verzekerd, soms
met een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

Extra informatie
Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje
in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel
stoot.

Let op
Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je
verzekeringsadviseur om advies.

 

Extra keuze: garantie tegen onderverzekering
Wil je gegarandeerd niet onderverzekerd zijn? Kies dan voor de garantie
tegen onderverzekering. Vul na overleg met je verzekeringsadviseur een
inboedelwaardemeter in en je krijgt 5 jaar lang de garantie tegen
onderverzekering.

Verzekerd bedrag
We vergoeden naar nieuwwaarde maximaal het bedrag waarvoor jouw
inboedel is verzekerd. Het verzekerde bedrag staat op je polis.

Extra informatie
Bij sommige schadegebeurtenissen geldt een maximum schadevergoeding
of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Check de polisvoorwaarden
of ga naar je verzekeringsadviseur

 

Contra-expertise na schade
Ben je het niet eens met de schadevaststelling door een expert? Dan kun
je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze
kosten vooraf contact met je verzekeringsadviseur op.

Eigen risico
Alleen voor enkele in de polisvoorwaarden genoemde bijzondere dekkingen
geldt een eigen risico.

Extra informatie
Zie onder andere het onderwerp 'vallen en stoten' in deze
verzekeringskaart. Raadpleeg de voorwaarden of neem contact op met je
verzekeringsadviseur.

 

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat.
Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan je verzekeringsadviseur.
Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een
opzegtermijn van 1 maand.

 

Inboedelverzekering optimaal
Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

 

 

 

 

 

 


Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.nh1816.nl/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolisvoorwaarden%2fInboedelOpstal%2f2208+Polisvoorwaarden+inboedelverzekering+optimaal_0415.pdf)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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