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Verschillen Inboedelverzekering VP-VVP

Inboedel
Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Verzekerd object

- Inboedel van verzekerde als particulier
- Inboedel van derden (ook loondienst) € 7.500
- Beperkt zakelijk (loondienst/eigen bedrijf) mee te verzekeren
door keuzemogelijkheid Beroepsuitrusting tot €15.000

- Inboedel van verzekerde als particulier
- Inboedel van derden (geen loondienst) 10% verzekerd bedrag
- Beperkt zakelijk (loondienst) standaard beroepssuitrusting € 2.500
Extra Uitgebreid, € 7.500 Allrisk

Dekking

1 model:
- Basis

2 modellen:
- Extra Uitgebreid of
- Allrisk

Mogelijke dekkingen

-

- Extra Uitgebreid of Allrisk (1 van beiden verplicht)
- Buitenhuisdekking kostbaarheden
- Glas

Dekkingen Basis en Allrisk

Basis (verplicht)
Allrisk
Kostbaarheden verlies en buitenshuis
Mobiele elektronica (Allrisk en buitenshuis)
Beroepsuitrusting
Glas
Vehuur
Inboedel op een ander adres

Dekkingsgebied
Dekking buiten het woonhuis

Maximaal 3 maanden tot € 7.500
- Alle inboedel, ook kostbaarheden/mobiele elektronica
- Basisdekking, ook als Allrisk is gekozen
- In ander woonhuis/gebouw in Nederland
- In auto in Benelux + Duitsland, diefstal € 500 of € 250
- Tijdens vervoer naar een reparatie/opslagadres en verhuizing
binnen Europa, beperkte dekking
- In de tuin voor: tuinaanleg, tuinmeubelen/wasgoed, beperkte
dekking, € 25.000, huisdieren € 2.500
- Langer dan 3 maanden en/of meer dan € 7.500: keuzedekking
‘Inboedel op ander adres’
Optioneel mee te verzekeren:
- ‘Mobiele elektronica’, Nederlanddekking
- ‘Kostbaarheden verlies en buitenshuis’, werelddekking
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Maximaal 3 maanden, geen maximum
- Geen dekking voor kostbaarheden
- Extra Uitgebreid of Allriskdekking
- In ander woonhuis/gebouw in Nederland
- In auto in Benelux + Duitsland, diefstal € 250
- Tijdens transport en verblijf in Europa, beperkte dekking
- In de tuin voor: alle inboedel (geen kostbaarheden), tuinaanleg,
tuinmeubelen/wasgoed, beperkte dekking, 10% verzekerd bedrag
- Langer dan 3 maanden: alleen op aanvraag
Optioneel mee te verzekeren:
‘Buitenhuisdekking’ voor kostbaarheden, werelddekking

Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Niet verzekerd

Maximaal 3 maanden, geen maximum
- Geen dekking voor kostbaarheden
- Zeer beperkte dekking

Dekkingsgebied
Dekking buiten perceel (open lucht)

Optioneel:
- ‘Mobiele elektronica’, Nederlanddekking
- ‘Kostbaarheden verlies en buitenshuis’, werelddekking

Optioneel:
‘Buitenhuisdekking’ voor kostbaarheden, werelddekking

Verzekerde objecten en verzekerde bedragen
Inboedel

Geen maximum
- Geen verzekerd bedrag op polisblad, inboedel is verzekerd
ongeacht de waarde
- Bij eigen opgave (bijvoorbeeld recreatiewoning, Inboedel op
ander adres): garantie tot aan het verzekerd bedrag (premier
risque)

Geen maximum
- Garantie tegen onderverzekering: verzekerd bedrag op polisblad,
garantie boven het verzekerde bedrag
- Bij eigen opgave verzekerd bedrag: geen garantie
(onderverzekeringsregel)

Beroepsuitrusting

Loondienst standaard onder inboedel van derden: € 7.500
Eigen bedrijf, loondienst > € 7.500 niet standaard,
keuzemogelijkheid Beroepsuitrusting: €15.000

Loondienst standaard:
Extra Uitgebreid € 2.500
Allrisk: € 7.500

Bijzondere bezittingen

€ 15.000 (op te hogen)

Antiek, kunst, verzamelingen, instrumenten € 15.000 (op te hogen)
Audio-, video- en computerapparatuur € 12.000 (op te hogen)

Bijzondere bezittingen zijn:
- Kunst
- Verzamelingen
- Antiek
- Foto-, film-, beeld-, audio- en videoapparatuur en beeld- en
geluidsdragers
- Computers
- Muziekinstrumenten
- Surf-, zeil-, duik-, paarden-, parachute-, golf- en
hengelsportuitrusting
- Medische hulpmiddelen (ook gehoorapparaten, geen brillen)
Mobiele elektronica valt niet onder bijzondere bezittingen
- Verlies in woonhuis:
keuzedekking ‘Kostbaarheden verlies en buitenshuis’
- Diefstal/beschadiging/verlies buiten woonhuis:
keuzedekking ‘Kostbaarheden verlies en buitenshuis’
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Bijzondere bezittingen zijn:
- Kunst
- Verzamelingen
- Antiek
- Foto-, film-, beeld-, audio- en videoapparatuur en beeld- en
geluidsdragers
- Laptops (ook tablet)
- Muziekinstrumenten
- Duiksport-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting
Smartphones/mobiele telefoons, navigatie, smartwatch,
smartglassess vallen niet onder de bijzondere bezittingen
- Verlies in woonhuis: niet mogelijk
- Diefstal/beschadiging/verlies buiten woonhuis:
keuzedekking ‘Buitenhuisdekking’

Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Eigenarenbelang appartement

€ 6.000 (op te hogen)

Op aanvraag

Fietsen, elektrische fietsen, brom/snorfietsen,
bromscooters

Alleen in het woonhuis, geen maximum, diefstal na braak

In het woonhuis en op het perceel, geen maxium, bij diefstal zonder
braak € 500

Geld e.d.

€ 500

€ 1.250

Geleende of gehuurde inboedel (inboedel van
derden)

€ 7.500, medische hulpmiddelen zonder maximum
Mobiele elektronica, bijzondere bezittingen, sieraden niet
verzekerd

10% verzekerd bedrag inboedel, ook voor medische hulpmidden
Kostbaarheden niet verzekerd

Huisdieren

€ 2.500
- In woning of in de tuin, tijdelijk of permanent
- Diefstal en ongeval

Geen maximum
- In de woning of maximaal 3 maanden buiten de woning
- Extra Uitgebreid: diefstal in woonhuis, geen diefstal buiten
woonhuis, geen ongeval
- Allrisk: diefstal in woonhuis, geen diefstal buiten woonhuis, wel
ongeval

Laadpaal elektrische auto

Verzekerd onder huurdersbelang/eigenarenbelang, € 6.000,
onbeperkt te verhogen, bij stormschade eigen risico € 75

Geen dekking

Mobiele elektronica

Geen maximum

Audio-, video- en computerapparatuur € 12.000 (op te hogen)
Smartphones/mobiele telefoons, mobiele navigatie, smartwatch,
smartglasses geen maximum

Mobiele elektronica is:
- Mobiele telefoons/ smartphones
- Mobiele computers zoals tablets en laptops
- Mobiele geluidsdragers en accessoires zoals koptelefoons
- Gehoorapparaten
- Mobiele navigatie
- Smartwatch
- Smartglasses
- Mobiele DVD-speler en accessoires
- Mobiele spelcomputer (PSP, Nintendo DS)
- Medische hulpmiddelen (geen brillen)

- Extra Uitgebreid of Allrisk
- Buitenshuis: keuzedekking ‘Buitenhuisdekking’.
Geen dekking buitenshuis mogelijk voor smartphones/mobiele
telefoons, mobiele navigatie, smartwatch, smartglasses.

- Alleen Basisdekking (ook als Allrisk is gekozen)
- Allrisk (vallen en stoten) en buitenshuis: keuzedekking ‘Mobiele
elektronica’
(Schotel)antennes, zonweringen aan woonhuis
bevestigd

Verzekerd onder huurdersbelang/eigenarenbelang, € 6.000,
onbeperkt te verhogen. Bij stormschade eigen risico € 75
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Verzekerd als inboedel, geen maximum, geen eigen risico bij
stormschade

Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Sieraden

€ 6.000 (op te hogen)
- Verlies sieraden in woonhuis: keuzedekking ‘Kostbaarheden
verlies en buitenshuis’
- Diefstal/beschadiging buiten woonhuis: keuzedekking
‘Kostbaarheden verlies en buitenshuis’
- Verlies sieraden buiten woonhuis: keuzedekking ‘Kostbaarheden
verlies en buitenshuis’

€
€
-

Smartphone/ mobiele telefoon

Geen maximum
- Alleen Basisdekking (ook als Allrisk is gekozen)
- Allrisk en buitenhuisdekking mee te verzekeren door
keuzedekking ‘Mobiele elektronica’

Geen maximum
- Extra Uitgebreid of Allrisk dekking
- Geen buitenhuisdekking mogelijk

Tuinaanleg

€
-

10% verzekerd bedrag inboedel
- Extra uitgebreid of Allrisk
- Herstelkosten
- Uitgesloten is diefstal, relletjes, vandalisme, hagel, neerslag,
storm, vorst, omvallen van bomen, afbreken van takken
- Tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggestokken, wasgoed,
tuindecoratie: uitgesloten is storm en neerslag

Voer/vaar/luchtvaartuigen

- Geen maximum voor bromfietsen, bromscooters en andere
genoemde voer/vaar/luchtvaartuigen
- Ongekentekende crossmoteren verzekerd
- Diefstal alleen na braak aan het woonhuis
- Losse onderdelen/accessoires van motorrijtuigen/vaartuigen/
aanhangwagens: € 1.250
- Voer/vaar/luchtvaartuigen op/in de auto: € 1.250

- Geen maximum voor voer/vaar/luchtvaartuigen zonder motor en
bromfietsen en -scooters
- Ongekentekende crossmotoren op aanvraag
- Bromfietsen en bromscooters: bij diefstal zonder braak € 500
- Losse onderdelen/accessoires van motorrijtuigen/vaartuigen/
aanhangwagens: € 1.250
- Geen dekking voor voer/vaar/luchtvaartuigen op/in de auto

Zonnepanelen

Verzekerd onder huurdersbelang/eigenarenbelang, € 6.000,
onbeperkt te verhogen, bij stormschade eigen risico € 75

Geen dekking, optioneel onder keuzedekking ‘Glas’, bij stormschade
geen eigen risico

Alle onvoorziene en onverwachte gebeurtenissen
(Allrisk)

Niet standaard, keuzedekking ‘Allrisk’

Extra Uitgebreid: nee
Allrisk: ja

Brand en blusschade

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
Bij gebruik van kachel (hout of allesbrander) of open haard 1 keer
per jaar schoorsteen laten vegen.

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
Voldoende onderhoud, niet specifiek benoemd

25.000
Alleen Basisdekking (ook als Allrisk is gekozen)
Uitkering op dagwaarde
Uitgesloten is diefstal, vandalisme, hagel, neerslag, storm, vorst
Tuingereedschap, tuinmeubelen en wasgoed: uitgesloten is
neerslag en vorst

2.500 diefstal (op te hogen)
6.000 overig (op te hogen)
Verlies sieraden in woonhuis: niet mogelijk
Diefstal/beschadiging buiten woonhuis: keuzedekking
‘Buitenhuisdekking’
- Verlies sieraden buiten woonhuis: keuzedekking
‘Buitenhuisdekking’

Dekking
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Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Diefstal

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
- Ramen en deuren afsluiten bij afwezigheid
- Inboedel uit auto halen als de auto zonder toezicht is
achtergelaten. Of inboedel uit het zicht leggen

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
- Voldoende onderhoud, niet specifiek benoemd
- Voldoende zorg bij kostbaarheden: inboedel uit auto halen als de
auto zonder toezicht is achtergelaten. Of inboedel uit het zicht
leggen

Eigen gebrek

Nee, wel schade door brand of ontploffing die is ontstaan door het
eigen gebrek

Inboedel: Ja, kortsluiting niet
Kostbaarheden: Nee

Hagel

Ja, aan huurdersbelang/eigenarenbelang en tuinmeubels

Nee, neerslag is uitgesloten

Neerslag direct

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
- Bij gebruik van kachel (hout of allesbrander) of open haard 1
keer per jaar schoorsteen laten vegen

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
- Voldoende onderhoud, niet specifiek benoemd

Ongeval huisdier

Ja, in woning en tuin, tot € 2.500 voor alle dieren samen

Extra Uitgebreid: nee
Allrisk: ja, maar niet voor dieren permanent in de tuin (max. 3
maanden buiten woonhuis)

Rook en roet die de verwarmingsinstallatie uitstoot

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
- Bij gebruik van kachel (hout of allesbrander) of open haard 1
keer per jaar schoorsteen laten vegen

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
- Voldoende onderhoud, niet specifiek benoemd

Verhuur

Niet standaard, keuzedekking Verhuur

Op aanvraag

Vorst, bevriezen van leidingen

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
- Buitenkraan aftappen bij geen vorstvrije kraan
- Thermostaat minimaal op 15°C

Ja
Voorzorgsmaatregelen:
- Voldoende onderhoud, niet specifiek benoemd

Vulkanische uitbarsting

Ja

Nee

Water uit een aquarium

Ja, ook de inhoud, dieren tot € 2.500

Ja, ook de inhoud, zonder maximum voor dieren

Water uit een waterbed

Basisdekking nee, Allrisk ja

Ja

Water of stoom uit defecte leidingen en installaties

Ja
Geen dekking voor schade door lekkende voegen en kitnaden

Ja
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Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Herstellen legale software (reconstructiekosten)

€ 7.500

Extra Uitgebreid: nee
Allrisk: € 7.500

Noodvoorzieningen

Onbeperkt

10% verzekerd bedrag inboedel

Opruiming

Onbeperkt

10% verzekerd bedrag inboedel

Sanering

€ 5.000

10% verzekerd bedrag inboedel

Tuinaanleg

€ 25.000

10% verzekerd bedrag inboedel

Vervangend onderdak / extra levensonderhoud

€ 25.000

10% verzekerd bedrag inboedel per onderdeel

Vervoer/tijdelijk opslag

€ 5.000

10% verzekerd bedrag inboedel

Confiscatie, nationalisatie, neming, vernieling
of beschadiging door of op last van een
overheidsinstantie

Niet uitgesloten

Uitgesloten

Constructiefouten, montagefouten, installatiefouten

Als de gevolgschade van de fout onder de Basisdekking valt, is
deze gevolgschade wel verzekerd (bv. brand)

Extra Uitgebreid: uitgesloten
Allrisk: de gevolgschade van de fout is verzekerd

Criminele of strafbare activiteiten in woonhuis

Uitgesloten

Niet in voorwaarden geregeld

Door de lucht verplaatste verontreinigende en/of
bederf veroorzakende stoffen of zure regen

Basisdekking: niet verzekerd
Allrisk: niet uitgesloten

Uitgesloten

Lekkende voegen en kitnaden

Uitgesloten

Niet uitgesloten

Onvoldoende zorg

Benoemd bij de schadeoorzaken

Beperkte algemene omschrijving

Schade door dieren

Als de gevolgschade van de fout onder de Basisdekking valt, is
deze gevolgschade wel verzekerd (bijvoorbeeld brand)

Extra Uitgebreid: uitgesloten
Allrisk: alleen dieren die verzekerde houdt of toelaat zijn uitgesloten

Scheurvorming woonhuis

Als de gevolgschade van de fout onder de Basisdekking valt, is
deze gevolgschade wel verzekerd (bijvoorbeeld brand)

Extra Uitgebreid: niet verzekerd
Allrisk: niet uitgesloten

Kosten

Uitsluitingen
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Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Keuzedekkingen, optioneel mee te verzekeren
Allrisk

Ja
Allrisk is aanvulling op de Basisdekking. De bepalingen en
beperkingen uit de Basisdekking zijn ook op allriskschades van
toepassing. De bepalingen en beperkingen uit de Allriskdekking
zijn alleen op allriskschades van toepassing.

Ja
Allrisk is aparte verzekering met voorwaarden. Bepalingen en
beperkingen uit Extra Uitgebreid zijn niet automatisch ook bij Allrisk
van toepassing.

Let op:
Alleen Basisdekking, ook als Allrisk gekozen:
- Mobiele elektronica: (geen vallen/stoten). Uit te breiden door:
keuzedekking ‘Mobiele elektronica’ (vallen/stoten, ook buiten
woning in Nederland)
- Tuinaanleg, maar geen dekking voor diefstal, vandalisme, hagel,
neerslag, storm, vorst
- Tijdens verhuur (als keuzedekking gekozen is)

Let op:
Allrisk dekking wel voor:
- Mobiele elektronica: (ook vallen/stoten). Uit te breiden
voor laptop/tablet/audio/video door: ‘Buitenhuisdekking
kostbaarheden’. Geen uitbreiding mogelijk voor smartphone/
mobiele telefoon.
- Tuinaanleg, maar geen dekking voor diefstal, relletjes, vandalisme,
neerslag, storm, vorst, omvallen van bomen, afbreken van takken
- Verhuur is niet verzekerd

Geen dekking:
Dezelfde uitsluitingen als VP, wel anders weergegeven, behalve:
- Dieren en huisdieren
- Grondverschuiving, grondverzakking, scheurvorming, instorting
Als gevolgschade van een allriskschade onder Basisdekking valt, is
er dekking voor de gevolgschade (bv. brand, waterschade).

Geen dekking:
Dezelfde uitsluitingen als VVP, wel anders weergegeven, behalve:
- Ongedierte en gehouden/toegelaten dieren
- Grondverschuiving, grondverzakking, instorting
Er is geen dekking als de gevolgschade wel onder de Extra
Uitgebreid dekking zou vallen (2 verschillende verzekeringen).
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Glas

Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Ja
- Allrisk dekking
- Gebroken ruiten
- Noodzakelijk schilderwerk aan raam gebroken ruit
- Bijzonder glas € 500
- Appartement alleen ruiten door verzekerde bewoonde gedeelte

Ja
- Allrisk dekking
- Gebroken ruiten
- Bijzonder glas € 500
- Appartement alleen ruiten door verzekerde bewoonde gedeelte
Geen dekking:
- Leegstand of gekraakt
- Verbouw/aanbouw
- Eigen gebrek

Geen dekking:
- Leegstand of gekraakt
- Bouw/verbouw/aanbouw
- Eigen gebrek
Ruiten: alle ruiten in woonhuis die bedoeld zijn om licht door
te laten, inclusief douchewanden, douchedeuren, lichtkoepels,
lichtplaten van serres, overkappingen en erfafscheidingen.

Ruiten: de glas- en kunststofruiten in ramen, deuren, dakkoepels,
windschermen, balkonafscheidingen en terreinafscheidingen,
zonwerend materiaal tussen dubbelwandige ruiten, zonnepanelen,
glaspanelen als gevelversiering.

Zonnepanelen en glaspanelen zitten aard/nagelvast aan het
huurders/eigenbelang en zijn als zodanig verzekerd.
Verhuur

Ja

Nee, op aanvraag

Beroepsuitrusting

Ja
Spullen van de baas en/of spullen van verzekerde bij een bedrijf
aan huis:
- € 15.000
- Als Allrisk en/of Mobiele elektronica gekozen zijn, gelden deze
dekkingen ook voor de beroepsuitrusting
- Geen eigen risico (ook niet als deze gekozen is)

Nee, op aanvraag

Buitenhuisdekking kostbaarheden

Ja, Kostbaarheden verlies en buitenshuis
- Keuze uit € 7.500, € 15.000, € 25.000
- Verlies ook in het woonhuis
- Werelddekking
- Geen eigen risico (ook niet als deze gekozen is)

Ja, Buitenhuisdekking
- 10% verzekerd bedrag inboedel, laptop/tablet € 1.000
- Verlies niet in het woonhuis
- Werelddekking
- Geen eigen risico (ook niet als deze gekozen is)

Kostbaarheden: sieraden, kunst, verzamelingen, antiek, fotoen filmapparatuur, muziekinstrumenten, surf-, zeil-, duiksport-,
paardensport-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting.

Kostbaarheden: antiek, kunst, verzamelingen, juwelen en sieraden,
duiksport-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting, foto-,
film-, audio- en videoapparatuur met de zaken die daarbij horen,
muziekinstrumenten, laptops/tablets (max. € 1.000).

9 /11

Buitenhuisdekking mobiele elektronica

Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Ja, Mobiele elektronica
- Ook mobiele telefoons/smartphones
- Geen maximering, alle mobiele elektronica binnen het gezin
- Vallen en stoten wel, verlies niet
- Nederlanddekking
- Geen eigen risico (ook niet als deze gekozen is)

Alleen voor mobiele elektronica die onder kostbaarheden vallen,
Buitenhuisdekking
- Niet voor mobiele telefoons, smartphones
- 10% verzekerd bedrag inboedel, laptop/tablet € 1.000
- Vallen en stoten wel, verlies niet in woonhuis
- Werelddekking
- Geen eigen risico (ook niet als deze gekozen is)

Mobiele elektronica: mobiele telefoons/smartphones, mobiele
computers (laptop, tablet), mobiele geluidsdragers en accessoires
(iPod, mp3/mp4, koptelefoon), gehoorapparaat, mobiele navigatie,
gadgets zoals smartwatch, googleglasses, mobiele dvd-speler,
mobiele spelcomputer, medische hulpmiddelen.
Inboedel permanent op een ander adres

Mobiele elektronica onder de kostbaarheden: beeld-, audio- en
videoapparatuur + beeld- en geluidsdragers, laptop/tablet
Let op: mobiele telefoons/smartphones vallen niet onder de
Buitenhuisdekking.

Ja, Inboedel op ander adres
- Alleen Basisdekking, ook als Allrisk is gekozen
- Premier risque, dekking tot aan het opgegeven verzekerd bedrag
- € 500 brillen, contactlenzen, geld, edelstenen, edelmetalen,
(smart)phones
- € 1.250 losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen,
vaartuigen en aanhangwagens
- € 2.000 sieraden
- € 2.500 laptop/tablet
- € 7.500 overige bijzondere bezittingen
- Diefstal na braaksporen

Nee, op aanvraag

- Geen eigen risico
- € 100
- € 500

Extra Uitgebreid: geen eigen risico mogelijk

Eigen risico
Keuzemogelijkheden

Eigen risico geldt niet bij keuzedekkingen Glas, Beroepsuitrusting,
Kostbaarheden verlies en buitenshuis, Mobiele elektronica.

Allrisk:
- Geen eigen risico
- € 100
Eigen risico geldt niet bij keuzedekkingen Glas en Buitenhuisdekking.

Index
Jaarlijkse indexering

Premie indexeren met 2,5% (gebaseerd op gemiddelde CPI
afgelopen jaren)
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Verzekerd bedrag indexeren met indexcijfer inboedel (CBS)

Het vernieuwde Voordeelpakket (VVP)
(VP IB 2018-01)

Voordeelpakket (VP)
(BIA 07-01/BIF07-01)

Dagwaarde:
- Als minder waard dan 40% van de nieuwwaarde
- Brom-/snorfiets, scooter, brom-/scootmobiel, segway,
ongekentekende crossmotor en zitmaaier
- Aanhangwagens en vaartuigen en de losse onderdelen en
accessoires van motorrijtuigen, vaartuigen en aanhangwagens
- Gehuurde spullen
- Mobiele elektronica
- Tuinaanleg

Dagwaarde:
- Als anders gebruikt dan waarvoor bedoeld
- Als minder waard dan 40% van de nieuwwaarde
- Bromfietsen, bromscooters, aanhangwagens, vaartuigen
- Losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, vaartuigen en
aanhangwagens
- Gehuurde spullen
- Tuinaanleg: herstelkosten

Onbewoond of buiten gebruik (tijdelijk verlaten,
anders dan bijvoorbeeld vakantie of 2 huizen i.v.m.
verhuizing)

Beperkte dekking:
- Inbraak, diefstal en vandalisme na braaksporen
- Langer dan 12 maanden onbewoond? Alleen brand, ontploffing,
blikseminslag, storm en luchtverkeer

Dekking eindigt na 30 dagen als klant niet laat weten dat dit aan de
orde is

Verbouw of aanbouw

Bewoond: dekking

Niet in voorwaarden, op aanvraag

Schadeafwikkeling
Nieuw/dagwaarde

Bijzonderheden

Onbewoond of niet wind/waterdicht: alleen brand, ontploffing,
bliksem, storm, sneeuwdruk en luchtverkeer. Inbraak, diefstal en
vandalisme na braaksporen.
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