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Oms chrijving inboedel

Alle roerende z aken die behoren tot de particuliere huis houding van verz ekerde(n).

M odel 02‐2021.I
Alle verplaats bare s pullen (roerende z aken) die tot de particuliere huis houding van verz ekerde behoren en die in het woonhuis
aanwez ig z ijn.
Tot de inboedel worden ook gerekend s nor‐ en bromfiets en, elektris che fiets en, s chotelantennes , z onweringen, praktijk‐ en/ of
kantoorinventaris , apparatuur en/ of gereeds chappen voor de uitoefening van een eigen bedrijf van verz ekerde of van z ijn beroep in
loondiens t, gemotoris eerde gras maaiers en huis dieren.

Niet tot de inboedel wordt gerekend

Motorrijtuigen (behalve s nor‐ en bromfiets en), aanhangwagens , caravans , vaartuigen (behalve opblaas bare vaartuigen en

Tot de inboedel worden niet gerekend: andere motorrijtuigen dan gemotoris eerde gras maaiers , s nor‐ en bromfiets en en elektris che

s urfplanken) inclus ief de bijbehorende onderdelen, acces s oires en documenten; geld en gelds waardig papier; ongemunt edelmetaal

fiets en.

en ongez ette edels tenen; z aken bes temd voor handels ‐ en beroeps doeleinden; dieren.
Verz ekerden

Verz ekeringnemer en inwonende gez ins leden, en degene met wie u in gez ins verband s amenwoont.

Degene die de verz ekering is aangegaan (de verz ekeringnemer) en de pers onen met wie verz ekeringnemer in duurz aam
gez ins verband s amenwoont.

D ekking

Verz ekerd is s chade aan of verlies van de in de woning aanwez ige inboedel, plots eling en onvoorz ien veroorz aakt of onts taan, door

Verz ekerd is de materiële s chade aan of het verloren gaan van (een deel van) de inboedel als direct gevolg van iedere

alle van buiten komende onheilen.

s chadeveroorz akende gebeurtenis die z ich plots eling voordoet tijdens de looptijd van de verz ekering en die verz ekerde niet kon
voorz ien bij het afls luiten of wijz igen van de verz ekering

Schoors teenbrand

N iet s pecifiek in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

Bij 1 of meer s choors tenen op of aan de woning, en bij een aanwez ige kachel of openhaard geldt dat s chade ten gevolge van
s choors teenbrand alleen is verz ekerd als de s choors teen jaarlijks door een profes s ioneel bedrijf wordt geveegd/ gereinigd.
H et jaarlijks laten vegen/ reinigen van de s choors teen is verplicht als gebruik wordt gemaakt van kachels en/ of haarden waarin
s prake is van verbranding van vas te of vloeibare s toffen.

Ops porings kos ten

N iet s pecifiek in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

G edekt. Als onderdeel van het verz ekerd bedag vergoeden wij ook de ops porings kos ten en de kos ten van het breek‐ en hers telwerk
in geval van defecte water‐, afvoer‐ of verwarmings leidingen die in of onder het woonhuis liggen. Dez e kos ten worden ook vergoed
als door het defect nog geen s chade aan het woonhuis is onts taan. De reparatiekos ten van defecte water‐, afvoer‐ of
verwarmings leiding worden niet vergoed.
Reparatiekos ten van defecte leidingen, van ins tallaties en toes tellen z ijn alleen verz ekerd als dez e defect z ijn geraakt als gevolg van
vors t.
N iet verz ekerd z ijn de kos ten voor het ops poren van vers toppingen en het onts toppen van het riool of de leidingen.
Als dez e kos ten worden vergoed door de eigenaar van het woonhuis of z ijn verz ekerings maats chappij, dan vergoeden wij dez e
kos ten niet.

Eigen gebrek

N iet s pecifiek in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

G edekt is de directe s chade aan de inboedel veroorz aakt door de aard of een gebrek van de verz ekerde z aak z elf. H et moet dan gaan
om een s chadeveroorz akende gebeurtenis die z ich plots eling voordoet tijdens de looptijd van de verz ekering en die verz ekerde niet
kon voorz ien tijdens het afs luiten of wijz igen van de verz ekering. N iet verz ekerd z ijn de kos ten van het hers tel van het eigen gebrek.

Opz et, grove s chuld of bewus te roekeloos heid

U itges loten. In dez e voorwaarden wordt ges proken over bewus te merkelijke s chuld en niet van grove s chuld.

U itges loten.

Fraude

N iet s pecifiek in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

U itges loten.

Niet nakomen van verplichtingen

U itges loten (benoemd bij divers e dekkings ‐/ s chadeonderdelen).

U itges loten.

Natuurrampen

N iet s pecifiek in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

U itges loten.

Aardbeving

U itges loten.

N iet s pecifiek benoemd in dez e voorwaarden.

Vulkanis che uitbars ting

U itges loten

N iet s pecifiek benoemd in dez e voorwaarden.

Overs troming

U itges loten, tenz ij s prake is van: brand of explos ie als gevolg van overs troming of s prake is van indirecte neers lag indien er s prake

N iet s pecifiek benoemd in dez e voorwaarden.

is van overlopen.
Vors t

U itges loten als de bevriez ing te wijten is aan nalatigheid of onz orgvuldigheid in het treffen van voorz orgs maatregelen.

Alleen dekking voor reparatiekos ten van defecte leidingen, van ins tallaties en de toes tellen als dez e defect ijn geraakt als gevolg van
vors t. Er is geen dekking als s prake is van nalatigheid van verz ekerde.

Neers lag

U itges loten is neers lag die het woonhuis is binnengedrongen door opens taande deuren, ramen of luiken; in s outerrains en/ of kelders U itges loten is s chade door neers lag die door opens taande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen.
via de openbare weg of de begane grond; vrijgekomen na dijkdoorbraak of via s cheuren, gaten en andere bes chadigingen van

Schade door wind met een windkracht tot 14 meter per s econde (windkracht 6 of lager) is uitges loten.

waterkeringen.
Schade door wind (anders dan s torm) is uitges loten.
G rondwater

U itges loten.

Schade als gevolg van lekkende voeg‐ en/of

N iet s pecifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

U itges loten. Schade als gevolg van grondwater dat door de afvoerleidingen of daarop aanges loten toes tellen en ins tallaties het
woonhuis is binnengedrongen is wel verz ekerd.
U itges loten.

kitnaden
s chade door ondes kundig of onjuis t uitgevoerde N iet s pecifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

U itges loten. Schade door brand of ontploffing als direct gevolg van dez e werkz aamheden is wel verz ekerd.

werkz aamheden bij reiniging, verbouwing en/of
reparatie in of aan het woonhuis

G rondverz akking en grondvers chuiving

U itges loten

N iet s pecifiek benoemd in dez e voorwaarden.

D oorbranden van elektris che apparatuur

U itges loten. Dit geldt ook voor het oververhit raken.

U itges loten.

Schade aan lenz en van optis che ins trumenten

N iet s pecifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

U itges loten, tenz ij dez e ins trumenten ook andere s chade hebben opgelopen.

Vallen of (om)s toten

U itges loten is s chade aan inboedelz aken die werden bes chadigd tijdens en in verband met het gebruiken, bewerken, hanteren

N iet s pecifiek benoemd in dez e voorwaarden.

dragen of reinigen daarvan.
Schade door de overheid

N iet s pecifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

U itges loten.

Schade aan brillen en/of contactlenz en

U itges loten.

U itges loten, tenz ij aantoonbare s poren van diefs tal aanwez ig z ijn.

Schade aan z aken waarop een garantieregeling

N iet s pecifiek in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

U itges loten.

van kracht is
Schade aan kleding terwijl dez e wordt gedragen U itges loten.

N iet s pecifiek benoemd in dez e voorwaarden.

D ekking buiten de woning in Nederland

Dekking In bijgebouwen, (kelder)boxen en ook in voor anderen toegankelijke ruimten van het gebouw waarvan de woning deel

Dekking in de bij het woonhuis horende bergruimten, z oals een s chuur, garage, tuinhuis of (kelder)box en in gemeens chappelijke

uitmaakt en in de voor eigen gebruik bes temde kelderbox. Dekking tot maximaal EU R 10.000 per gebeurtenis .

ruimten, z oals een trappenhuis .

Dekking onder afdaken, op balkons of in de tuin die bij de woning horen uits luitend dekking voor tuinmeubelen (tafels , s toelen,

Dekking in de tuin, op het erf, balkon of dakterras , op een galerij, onder een afdak aan de buitenkant van het woonhuis . N iet verz ekerd

banken, paras ols ), los s taande antennes chotels , vlaggens tok en vlag, was ghoed en droogrekken Alleen dekking voor s chade of

is s chade door s torm, neers lag en andere weers invloeden, rioolwater, diefs tal of poging daartoe en vandalis te.

verlies door brand, explos ie, directe bliks emins lag, aanrijding, aanvaring, lucht‐ en ruimtevaartuigen, meteorieten. Bij diefs tal geldt

W el verz ekerd is s chade aan tuinmeubilair en was goed door (poging tot) diefs tal en vandalis me. W el verz ekerd is s chade aan

een maximale vergoeding van EU R 10.000 per gebeurtenis .

z onwering door s torm, behalve als u onvoorz ichtig bent gewees t.

Dekking in auto's , aanhangwagens en caravans tegen s chade of verlies veroorz aakt door brand, explos ie, directe bliks emins lag,

Dekking voor diefs tal van inboedel uit een ges loten, dichte ruimte van het motorrijtuig (van buitenaf niet z ichtbaar) met een maximale

aanrijding, aanvaring, lucht‐ en ruimtevaartuigen en meteoors tenen tot maximaal EU R 5.000 per gebeurtenis . Bij s chade door diefs tal

vergoeding van EU R 500. Motorrijtuig moet ten tijde van diefs tal goed z ijn afges loten en er moeten s poren van braak z ijn of diefs tal

is de inboedel uits luitend verz ekerd na inbtraak en tot maximaal EU R 1.000 per gebeurtenis .

van het gehele motorrijtuig. U itges loten is dekking voor diefs tal van reis documenten, lijfs ieraden, kos tbaarheden, geld en
gelds waardig papier uit het motorrijtuig.

Verschillenoverzicht Inboedel di Pareto

Dekking bij tijdelijk verblijf buiten de woning voor schade of verlies veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag,

Dekking bij tijdelijk verblijf buiten het risicoadres (alleen als het de bedoeling is dat de inboedel binnen 3 maanden in het woonhuis

aanrijding, aanvaring, lucht‐ en vaartuigen en meteoorstenen:

terugkeert):

• tijdens opslag bij een erkend verhuisbedrijf (maximaal 12 maanden dekking). Bij schade door diefstal alleen dekking na inbraak.

• in permanent bewoonde woningen, in de daarbij behorende bijgebouwen en binnenshuis aanwezige prive (berg)ruimten. schade

• in een andere, permanent bewoonde woning (maximaal 6 maanden);

door vandalisme, diefstal of poging tot diefstal is alleen gedekt als er inbraakschade te zien is aan het gebouw.

• op overige plaatsen (maximaal 6 maanden).

• op andere plaatsen dan in permanent bewoonde woningen, zoals in andere gebouwen, in de open lucht in tenten, strandhuisjes,
auto's, caravans, boten en aanhangers. In dat geval geeft de verzekering alleen dekking voor schade door:
brand en schade door brandblussing, ontploffing, blikseminslag, overspanning of inductie (beide als gevolg van bliksem), afpersing
en gewelddadige beroving, lucht‐ en ruimtevaartuigen, inslaan van meteorieten.
• inboedel is in Nederland in een goed afgesloten motrorijtuig ook verzekerd tegen schade door diefstal. Hiervoor gelden specifieke
bepalingen en limieten. deze dekking geldt ook gedurende een dagtrip vanuit Nederland voor maximaal 24 uur.

Dekking buiten de woning, buiten Nederland,

Dekking voor schade aan of verlies van de inboedel, plotseling en onvoorzien veroorzaakt of ontstaan door brand, explosie, directe

Dekking voor schade door brand en schade door het blussen van brand, ontploffing, blikseminslag, overspanning of inductie (beide

binnen Europa

blikseminslag, lucht‐ en ruimtevaartuigen, meteoorstenen.

als gevolg van bliksem), lucht‐ en ruimtevaartuigen, het inslaan van meteorieten.

Dekking tot maximaal EUR 10.000 per gebeurtenis.
Verblijf van de inboedel mag maximaal 3 maanden achtereen zijn.
Schade door diefstal van meegenomen inboedel uit een goed afgesloten auto is tijdens dagtrips van maximaal 24 uur vanuit
Nederland naar België, Luxemburg of Duitsland alleen verzekerd na inbraak en tot maximaal EUR 250 per gebeurtenis.

Geld en geldswaardig papier

Lijfsieraden

Gedekt. Dekking voor in woning aanwezig en bij particuliere huishouding aanwezig geld en geldwaardige papier. Dekking tot

Gedekt. Dekking vuoor schade aan of totaal verlies van geld en geldswaardig papier. Maximum vergoeding EUR 750 per gebeurtenis.

maximaal EUR 1.500 per gebeurtenis.

Schade als gevolg van misbruik van een pasje met pincode is niet verzekerd.

Gedekt. Schade door diefstal van lijfsieraden wordt vergoed tot een maximum van EUR 5.000 per gebeurtenis. Bij dekking buiten de

Gedekt. Maximum vergoeding voor schade aan of totaal verlies van lijfsieraden EUR 7.500 per gebeurtenis.

woning kunnen andere limieten gelden.
Kostbaarheden

Niet specifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

Gedekt. Dekking voor schade aan of totaal verlies van niet in de polis gespecificeerde kostbaarheden. Maximum vergoeding EUR
15.000 per gebeurtenis.

Audiovisuele en computer apparatuur

Niet specifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

Gedekt. Dekking voor schade aan of totaal verlies van audiovisuele en computerapparatuur. Maximum vergoeding EUR 15.000 per
gebeurtenis.

Huisdieren

Niet specifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

Gedekt. Dekking voor schade aan of totaal verlies van huisdieren bij een gedekte schadeveroorzakende gebeurtenis. Maximum
vergoeding EUR 5.000 per gebeurtenis. Uitgesloten is schade door ziekte.

Motorrijtuigen, vaartuigen en caravans

Gedekt. Dekking op basis van dagwaarde tot maximaal EUR 2.500 voor schade aan onderdelen en accessoires van motorrijtuigen,

Gedekt. Dekking tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag voor schade aan vaartuigen, caravans, aanhangwagens en losse

caravans en vaartuigen die in de woning en/of bijgebouwen aanwezig zijn en behoren tot de particuliere huishouding.

onderdelen van motorrijtuigen indien deze dienen tot privegebruik van verzekerde en aanwezig zijn in het woonhuis of in de bij het

Gedekt, mits tijdelijk (maximaal 3 maanden achtereen) aanwezig in de woning en/of de bijgebouwen. Dekking tot maximaal EUR

Gedekt. Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag voor schade aan inboedel van anderen aanwezig in het woonhuis. Als

10.000 per gebeurtenis.

door de eigenaar zelf ten behoeve van deze inboedel een verzekring is gesloten dan vergoeden wij deze schade niet.

woonhuis behorende bergruimten.
Inboedel van anderen

Gehuurde inboedel

Gedekt, mits in woning en/of bijgebouwen aanwezig en behoort tot particuliere huishouding. Vergoeding op basis van dagwaarde tot Niet specifiek benoemd in deze voorwaarden.
maximaal EUR 10.000 per gebeurtenis en alleen wanneer schade voor uw rekening komt.

Tuinmeubilair

Gedekt. Beperkte dekking buitenshuis. Diefstal gedekt tot maximaal EUR 10.000 per gebeurtenis.

Gedekt. Beperkte dekking buitenshuis. Voor schade aan of verlies van tuinmeubilair geldt een maximum vergoeding van 15% van het
verzekerd bedrag per gebeurtenis.

Beroepsuitrusting

Gedekt. Dekking voor beroepsuitrusting aanwezig in de woning en/of bijgebouwen. Dekking op basis van dagwaarde tot maximaal

Niet specifiek benoemd in deze voorwaarden.

EUR 1.000 per gebeurtenis. Schade wordt alleen vergoed als deze voor uw rekening komt.
Kantoor‐/praktijkinventaris

Niet standaard gedekt. Kan optioneel meeverzekerd worden.

Gedekt. Dekking voor schade aan praktijk‐ en of kantoorinventaris, apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening van een
eigen bedrijf. Dekking tot maximaal EUR 5.000 per gebeurtenis. Wij vergoeden de schade exclusief BTW tenzij aangetoond kan
worden dat de BTW niet kan worden teruggevorderd. Als ten behoeve van de inventaris apparatuur of gereedschap een aparte
verzekering is afgesloten, dan vergoeden wij deze schade niet.

Gemotoriseerde grasmaaimachines

Niet specifiek in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

Draagbare apparaten

Niet specifiek in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

Gedekt. Dekking voor schade aan gemotoriseerde grasmaaiers maximaal EUR 2.500 per gebeurtenis.
Gedekt. Dekking voor schade door vallen, (om)stoten en het morsen van (vloei)stoffen.
Voor schade aan smartphones, mobiele telefoons en tablets geldt een maximale vergoeding van EUR 150 per object.
Voor laptops en wearable devices (op het lichaam draagbare apparatuur zoals smartwatches en smartglasses) geldt een maximale
vergoeding van EUR 300 per object.

Herstel of vervangen installaties van openbare

Niet specifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

Gedekt. Dekking voor de kosten van herstel of vervanging van apparaten en/of installaties van openbare (nuts) bedrijven in het

Gedekt, mits in woning en/of bijgebouwen aanwezig en behorend tot particuliere huishouding. Vergoeding op basis van dagwaarde

Niet specifiek benoemd in deze voorwaarden.

(nuts) bedrijven
Medische apparatuur in bruikleen

woonhuis. Dekking tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag.

tot maximaal EUR 10.000 per gebeurtenis en alleen wanneer schade voor uw rekening komt.
Niet functioneren van diepvriezers en koelkasten Gedekt. Dekking voor schade door bederf (anders dan door uitschakeling) aan de zich daarin bevindende levensmiddelen door een

Niet specifiek benoemd in deze voorwaarden.

defect aan het apparaat of door stroomuitval langer dan 6 uur.
Bereddingskosten

Gedekt.

Gedekt, boven verzekerd bedrag, volledig vergoed.

Noodvoorzieningen

Gedekt. Dekking voor de kosten van vervoer van en naar een opslag en de opslag zelf voorzover opslag noodzakelijk is. Dekking tot

Gedekt zijn de kosten van noodvoorzieningen, zoals de kosten van opslag van de inboedel gedurende de tijd dat het woonhuis

maximaal EUR 10.000 per gebeurtenis.

onbewoonbaar is, inclusief het transport naar de opslag. Dekking tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag. .
De kosten van transport en opslag van de inboedel worden vergoed gedurende een periode van maximaal 12 maanden vanaf de
schadedatum of tot het bereiken van de maximale vergoeding van 15%. De kosten voor transport en opslag van de inboedel worden
alleen vergoed na onze schriftelijke goedkeuring.

Vervangende woonruimte

Gedekt zijn de in redelijkheid benodigde extra uitgaven voor noodzakelijk verblijf (extra kosten van verblijf in hotel, pension of ander Gedekt zijn de noodzakelijke marktconforme kosten voor verblijf in een vergelijkbare vervangende woonruimte als het woonhuis doo
vervangend verblijf). Dekking tot maximaal EUR 10.000 per geberutenis.

een gedekte schadegebeurtenis geheel of gedeeltelijk onbruikbaar wordt en vervangende woonruimte moet worden gehuurd. Dekking
tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag en voor maximaal 12 maanden of tot de maximale vergoeding van 15% wordt bereikt.
Uitkering op basis van de huurprijs van een vergelijkbaar huis. Woonkosten die u als verzekeringnemer worden bespaard worden
van de schadevergoeding afgetrokken. Als de kosten door de eigenaar van het woonhuis worden vergoed of zijn
verzekeringsmaatschappij dan vergoeden wij deze kosten niet.

Salvagekosten

Gedekt.

Gedekt, boven verzekerd bedrag, volledig vergoed.

Opruimingskosten

Gedekt. Dekking tot maximaal 10% van de verzekerde som per gebeurtenis.

Gedekt. Dekking tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag.

Sloten en sleutels

Gedekt zijn de kosten van vervanging van sloten van het op het polisblad als risicoadres aangeduide gebouw indien vervanging

Gedekt. Dekking voor kosten van vervanging van, en/of het opnieuw programmeren van (elektronische) huissleutels of voor de

noodzakelijk is geworden omdat de sleutels van dit gebouw verzekerde door diefstal, afpersing of beroving zijn ontnomen, ook indien kosten om sloten te vervangen. Er moet sprake zijn van huissleutels die na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezig van

Huurdersbelang

de sloten niet zijn beschadigd. Dekking tot EUR 1.000 per gebeurtenis.

onbevoegden gekomen zijn. Dekking maximaal EUR 750 per gebeurtenis.

Gedekt. Dekking voor schade die voor uw rekening komt in uw hoedanigheid als huurder van de woning en/of bijgebouwen.

Gedekt. Dekking voor de kosten voor vergoeding van schade aan huurdersbelang of eigenaarsbelang. Als de schade wordt vergoedt
door de eigenaar van het woonhuis of door een verzekering die ten behoeve van het woonhuis is afgesloten, dan vergoeden wij deze
schade niet. Dekking tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag.

Eigenaarsbelang

Gedekt. Dekking voor schade voor uw rekening in uw hoedanigheid als appartementsgerechtigde zolang schade niet gedekt is op

Niet specifiek benoemd in deze voorwaarden.

een verzekering van de VvE en voorts voor zover de VvE niet verplicht is de schade voor haar rekening te laten herstellen.

Kosten van tuinaanleg

Dekking tijdens aanbouw of verbouw

Gedekt. Dekking voor de kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin die bij de woning hoort of op het balkon van de 2e

Gedekt. Dekking voor de kosten van herstel van tuinaanleg, de bestrating en de bepplanting. Dekking tot maximaal 15% van het

woning als deze kosten het gevolg zijn van schade aan de inboedel veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag,

verzekerd bedrag. Geen dekking voor schade door storm, neerslag en andere weersinvloeden, diefstal of poging daartoe en

aanrijding, aanvaring, lucht‐ en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. Dekking tot maximaal EUR 5.000 per gebeurtenis.

vandalisme.

Dekking uitsluitend voor schade door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht‐ en ruimtevaartuigen en

Dekking uitsluitend voor schade door brand en het blussen van brand, schade door ontploffing, schade door blikseminslag, schade

meteoorstenen. Deze dekkingsbeperking geldt niet als u aantoont dat de gebeurtenis geen enkel oorzakelijk verband heeft met de

door lucht‐ en ruimtevaartuigen, schade door relletjes opstootjes en plunderingen, schade door aanrijding of aanvaring, schade door

aanbouw of verbouw.

het (om)vallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, gekapte bomen of gesnoeide takken, vlaggenmasten
en/of het losraken van delen daarvan, schade door het inslaan van meteorieten. onder aanbuw of verbouw wordt ook renovatie
verstaan. De dekkingsbeperkingen geldt niet als u aantoont dat de schadeveroorzakende gebeurtenis geen enkel verband heeft met
de aanbouw, verbouw of renovatie van het huis.
Als het huis wind‐ en waterdicht is biedt de verzekering tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag ook dekking voor de overige
genoemde gebeurtenissen.

Verschillenoverzicht Inboedel di Pareto

Stroomuitval

Schade aan de inhoud van een koel‐ en/of diepvriesinstallatie door stroomuitval wordt vergoed tot maximaal EUR 5.000.

Niet specifiek benoemd in deze voorwaarden.

Eigen risico

Voor schade aan inboedelzaken anders dan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring lucht‐ en

De uitkering kan worden beperkt door een eigen risico. Het eigen risico wordt op het polisblad vermeld.

ruimtevaartuigen, metoorstenen, water of diefstal geldt een eigen risico van EUR 50 per gebeurtenis.
Indexering

Jaarlijkse indexering per hoofdvervaldatum conform indexcijfer voor inboedels van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Jaarlijkse aanpassing per hoofdvervaldatum conform het indexcijfer van woninginboedels van het Centraal Bureau voor de Statistiek,
met een minimum van 2%.
Als bij schade blijkt dat het indexcijfer op het moment van de schade hoger is dan het indexcijfer op de laatste
hoofdpremievervaldatum, dan passen wij het verzekerd bedrag en de premie aan. Wij hanteren hierbij een maximum van 125% van
het verzekerd bedrag dat op de laatste hoofdpremievervaldatum is vastgesteld.

Doorgeven binnen 14 dagen

In gebruik nemen van (een deel van) het woonhuis door onbevoegden, bijvoorbeeld bij kraken.

Wijziging woonadres of vestigingsadres, leegstand, onbewoond zijn voor meer dan 2 maanden en/of kraken van (een deel van) het
woonhuis.
In geheel of gedeeltelijke kraak is dekking voor glasschade uitgesloten.

Doorgeven binnen 30 dagen

Wijziging bouwaard, bestemming, constructie, overgang en/of leegstand van (zelfstandig deel van) het woonhuis, verhuizen naar

Verhuizing van inboedel naar een ander gebouw, wijziging bouwaard en/of dakbedekking van het woonhuis, wijziging gebruik van

een ander adres.

het woonhuis, wijziging polisgegevens.

Leegstand

Gedurende 6 maanden beperkte dekking van toepassing.

Vanaf moment dat woonhuis 2 maanden onbewoond is sprake van een beperkte dekking.

Basis schadevergoeding

Nieuwwaarde.

Nieuwwaarde.

Vergoeding op basis van dagwaarde

Er wordt vergoed op basis van dagwaarde in de volgende situaties:

Er wordt vergoed op basis van dagwaarde in de volgende situaties:

• als de dagwaarde op het moment van de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;

• de dagwaarde bedraagt minder dan 40% van de nieuwwaarde;

• als de inboedel onttrokken was aan het gebruik waarvoor zij was bestemd;

• de inboedel die niet meer gebruikt wordt waarvoor zij bestemd is;

• als het gaat om stormschade aan zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenstokken exclusief vlag, buitenlampen en uithangborden;

• als het gaat om schade aan brom‐ en snorfietsen, grasmaaimachines, caravans, aanhangwagens en vaartuigen en losse

• als het gaat om brom‐, snorfietsen, onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen;

onderdelen en accessoires daarvan;

• als het gaat om beroepsuitrusting, kantoor‐ en/of praktijkinventaris, gehuurde inboedel en medische apparatuur in bruikleen.

• als het gaat om schade aan zaken die u als verzekerde op grond van een huur‐, huurkoop‐, lease‐, erfpacht‐, pacht‐ of
pandovereenkomst in gebruik heeft of in bruikleen heeft;
• als het gaat om schade aan praktijk‐ en/of kantoorinventaris, apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening van een eigen
bedrijf of van een beroep in loondienst.

Vergoeding op basis van vervangingswaarde

Niet specifiek benoemd in dit onderdeel van de pakketvoorwaarden.

Er wordt vergoed op basis van vervangingswaarde die door deskundigen wordt toegekend als het gaat om zaken met een
antiquarische of zeldzaamheidswaarde.

Vergoeding op basis van zeldzaamheidswaarde Er wordt vergoed op basis van vervangingswaarde als sprake is van antiek, antiek meubilair, kunstvoorwerpen en/of verzamelingen.

Niet specifiek benoemd in deze voorwaarden.

Voor postzegelverzamelingen en muntenverzamelingen gelden afwijkende bepalingen.

Vergoeding op basis van herstelkosten

Als herstel mogelijk is, en de herstelkosten lager zijn dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor en na de gebeurtenis, dan

Als herstel mogelijk is worden herstelkosten vergoed. Als door het herstel een duidelijke waardevermindering blijft bestaan worden d

wordt vergoed op basis van de herstelkosten.

herstelkosten verhoogd met een vergoeding voor die waardevermindering.

Als vergoeding plaatsvindt op basis van nieuwwaarde, dan wordt dit bedrag verhoogd met een bedrag voor waardevermindering dat Als door het herstel een duidelijke waardevermeerdrering optreedt kunnen wij een redelijke aftrek op de vastgestelde herstelkosten
door de schade is veroorzaakt en door het herstel niet is opgeheven

toepassen.
De vergoeding op basis van de herstelkosten mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de beschadigde inboedel
voor en na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Speciale verzekering

Als de inboedel tevens op een andere speciale verzekering (zoals kostbaarhedenverzekering) is gedekt dan biedt deze verzekering
alleen dekking voor dat deel van de schade dat op de andere verzekering niet vergoed wordt.

Uitgesloten is schade aan voorwerpen die zijn verzekerd op een speciale verzekering.

