Inboedelwaardemeter
Woon- & VrijeTijdpakket

Geldig t/m 31 januari 2016

Naam verzekeringnemer
Adres
Postcode/Woonplaats
Polisnummer
(als deze bekend is)
Bent u huurder?		

Ja

Nee

Leeftijd hoofdkostwinner

punten				

35 jaar en jonger
36 t/m 50 jaar
51 t/m 70 jaar
71 jaar en ouder

22
29
39
37
Aantal punten ______

Samenstelling huishouden

punten				

Alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen)
Echtpaar/samenwonende (met/zonder inwonende kinderen)

0
10

Aantal punten ______

Netto maandinkomen hoofdkostwinner
Tot en met € 1.000,€ 1.001,- tot en met € 2.000,€ 2.001,- tot en met € 3.000,€ 3.001,- tot en met € 4.850,meer dan € 4.850,-

punten				
0
10
17
28
*

Aantal punten ______

Oppervlakte woning

punten				

Tot en met 90 m
91 m2 tot en met 140 m2
141 m2 tot en met 190 m2
191 m2 tot en met 300 m2
meer dan 300 m2

0
6
18
23
*

2

Aantal punten ______
Totaal aantal punten ______

x € 1.040,- = €_____________________ (A)

S 30617 n december 2014

(A): Dit is de inboedelwaarde inclusief maximaal € 12.000,- audio-, visuele en computerapparatuur, maximaal € 6.000,lijfsieraden, maximaal € 15.000,- kostbaarheden (bijzondere bezittingen) en als u huurder bent van een woning maximaal
€ 6.000,- huurdersbelang.
Wilt u de standaard bedragen verhogen? Dan kunt u dit op de achterzijde van dit formulier aangeven.
Als u het appartementseigenarenbelang wilt verzekeren, dan kunt u dit ook aangeven op de achterzijde van dit formulier.
De inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld;
Plaats 		

______________________________________________________ datum

Handtekening

___________________________________________________________________________________

* Gebruik van de inboedelwaardemeter niet mogelijk, zie verder bij toelichting.

-

-

Toelichting bij de inboedelwaardemeter
Algemeen

De inboedelwaardemeter van Aegon is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen.
Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot
aantal huishoudens in Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld
aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning.

Let op:

De inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen;
de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

Netto maandinkomen hoofdkostwinner

Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon,
salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen
worden niet meegerekend. Voor DGA’s en ZZP-ers moet het gemiddelde netto maandinkomen van de afgelopen 3 jaar worden genomen.
Als dit niet bekend is, neem dan contact op met de acceptant.
De inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal € 4.850,- bedraagt.

Oppervlakte woning

Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de
woning, maar ook de buitenshuis aanwezige privé (berg)ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox.
De inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als de oppervlakte van de woning niet groter is dan 300 m2.

Audio-, visuele en computerapparatuur

Hieronder vallen alle apparaten in uw particuliere huishouden die geluid en/of beeld vastleggen, weergeven, ontvangen of uitzenden.
Voorbeelden daarvan zijn televisies, radio’s, foto-/film-/videoapparatuur, (mobiele) telefoons, spelcomputers en tablets. Hieronder valt ook:
de randapparatuur die bij deze apparaten hoort;
Met computerapparatuur bedoelen we alle apparaten voor het in-/uitvoeren of opslaan van data.Voorbeelden daarvan zijn pc’s en laptops.
Hieronder vallen ook: de randapparatuur die bij deze apparaten hoort; de informatiedragers.

Lijfsieraden

Sieraden die u op of aan uw lichaam draagt. Daaronder vallen ook horloges. Deze sieraden bestaan geheel of voor een deel uit (edel)metaal,
gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal, parels of vergelijkbare stoffen.

Kostbaarheden (bijzondere bezittingen)

Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verzamelingen, antiek, kunst en/of muziekinstrumenten.

Huurdersbelang

Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de huurwoning verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening
zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren,
schuurtjes en schuttingen. Als u eigenaar bent van het huis of het appartement hoeft u dus niets in te vullen. Bent u eigenaar van een
appartement, dan kunt u onderaan uw appartementseigenarenbelang verzekeren.
* Als u aan de hand van deze inboedelwaardemeter uw inboedel niet kunt berekenen, of u krijgt een andere waarde dan u verwacht heeft, dan
kunt u de waarde van uw inboedel in die gevallen laten bepalen door deskundigen.

Audio-, visuele en computerapparatuur, lijfsieraden, huurdersbelang en bijzondere bezittingen

De berekende inboedelwaarde is inclusief € 12.000,- audio-, visuele en computerapparatuur, € 6.000,- lijfsieraden, € 15.000,- kostbaarheden
(bijzondere bezittingen) en als u huurder bent van een woning € 6.000,- huurdersbelang. (Er is geen garantie tegen onderverzekering).
Wilt u een hoger bedrag verzekeren? Of wilt u het appartementseigenarenbelang verzekeren? Geef dat dan hieronder aan:
Audio, visuele en computerapparatuur

€ 12.000,-

ik wil het standaardbedrag verhogen met:

€

Lijfsieraden

€ 6.000,-

ik wil het standaardbedrag verhogen met:

€

Huurdersbelang (als u huurder bent van de woning)

€ 6.000,-

ik wil het standaardbedrag verhogen met:

€

Kostbaarheden (bijzondere bezittingen)

€ 15.000,-

ik wil het standaardbedrag als volgt verhogen:
Verzekerd bedrag postzegels/munten

€

Verzekerd bedrag schilderijen/aquarellen

€

Verzekerd bedrag muziekinstrumenten

€

Verzekerd bedrag antiquiteiten

€

Verzekerd bedrag recreatiegoederen

€

Verzekerd bedrag overige kostbaarheden

€

				
Totaal verzekerd bedrag kostbaarheden

€

Als de totale waarde meer is dan € 25.000,-, dan graag een specificatie en/of taxatierapport meesturen.
 Appartementseigenarenbelang (voor eigenaren van een appartement)
Ik wil een verzekerd bedrag van:

€

Aegon Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag
Aegon Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, Handelsregisternummer 27085000.
Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

