✂

Inboedelwaardemeter
1.

Leeftijd hoofdkostwinner



35 jaar of jonger

22 punten

5.

Bijtellingen (voor zover u deze



36 - 50 jaar

29 punten



U bezit voor meer dan e 12.000 aan




51 - 70 jaar

39 punten

audiovisuele en computerapparatuur. Het

71 jaar of ouder

37 punten

meerdere bedrag boven de e 12.000 is:

items niet apart hebt verzekerd)

uw aantal: _________
e_______
2.

Samenstelling huishouden





alleenstaande met of zonder kinderen

lijfsieraden. Het meerdere bedrag boven de



levenspartners met of zonder kinderen

0 punten
10 punten
uw aantal: _________

U bezit voor meer dan e6.000 aan

e 6.000 is:
e_______


U bezit voor meer dan e15.000 aan

bijzondere bezittingen. Het meerdere bedrag
boven de e 15.000 is:

3.

Netto maandinkomen

e_______

hoofdkostwinner



Uw huurdersbelang of eigenaarsbelang



e 1.000 of minder

0 punten

van een appartementsgerechtigde is groter



e 1.001 - e 2.000

10 punten

dan e6.000. Het meerdere bedrag boven de e



e 2.001 - e 3.000

17 punten

6.000 is:



e 3.001 - e 4.850

28 punten

e_______

uw aantal: _________
totaal bedrag van vraag 5
4.

Oppervlakte woning

subtotaal B:

e_______



90m² of minder



91m² - 140m²

0 punten
6 punten

De geschatte totale waarde van mijn inboedel



141m² - 190m²

18 punten

is e ________________ (subtotaal A plus B)



191m² - 300m²

23 punten

uw aantal: _________

Plaats:

__________________________

Datum:

__________________________

totaal aantal punten van vraag 1 t/m 4
___ x e1.106 = subtotaal A: e_________

Handtekening: __________________________

Inboedelwaardemeter
Naam verzekeringnemer :
Adres :
Postcode /Woonplaats :
Relatienummer (indien bekend) :
Polisnummer (indien bekend) :
Stuur de ingevulde en ondertekende Inboedelwaardemeter
op naar uw Onderlinge of geef hem even af. Na verwerking
is uw inboedel dan voor de komende vijf jaar gegarandeerd
voor het juiste bedrag goed verzekerd.

Toelichting vragen
Vraag 3.
• Het netto maandinkomen kan bestaan uit een

• Onder lijfsieraden vallen horloges en sieraden

combinatie van loon, salaris, inkomen uit eigen

die zijn bedoeld om op of aan het lichaam te

bedrijf, pensioen, uitkeringen (zoals AOW) en

dragen, al dan niet vervaardigd uit edele of

ontvangen alimentatie. Rente en inkomsten uit

kostbare materialen.

beleggingen telt u niet mee.
• Onder bijzondere bezittingen vallen antiek,
Vraag 4.

kunstverzamelingen of muziekinstrumenten.

• Voor de oppervlakte van de woning telt u het
vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoon-

• Huurdersbelangen zijn vaste verbeteringen

bare of beloopbare ruimtes in uw huis bij elkaar

aan uw huurwoning die u zelf hebt betaald,

op, plus het vloeroppervlak van al uw privé (berg)-

zoals keuken, sanitair, CV, parket, tegelvloer,

ruimtes inclusief schuur, garage en kelderbox.

betimmering, schuur of schutting.

Vraag 5.

• Eigenaarsbelang appartementsgerechtigde

• Onder audiovisuele en computerapparatuur

zijn verbeteringen en voorzieningen die aard- en

vallen ook randapparatuur, spelcomputers, alle

nagelvast met het appartement zijn verbonden.

beeld- en geluidsapparatuur, ontvang-en

Dit eigenaarsbelang is geen onderdeel van de

zendapparatuur, alsmede beeld-, geluids- en

Vereniging van Eigenaren en is zodoende niet

informatiedragers als vinylplaten, cd’s, dvd’s,

gedekt op de verzekering van de vereniging.

diskettes en USB sticks.

