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Inboedelverzekering

DLWLQIRUPDWLHGRFXPHQWJeeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand
wel en niet verzekerd is

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis.

Wat is verzekerd?

Uw spullen in uw huis zijn verzekerd. In uw tuin of op uw
balkon zijn o.a. tuinmeubelen en wasgoed verzekerd. De
oorzaak van een verzekerde schade kan zijn, brand, inbraak,
waterleidingbreuk, storm en blikseminslag.
Verzekerd bedrag
Op de polis staat het verzekerde bedrag van uw bezittingen. In
veel gevallen stellen wij de omvang van de schade vast op
basis van de nieuwwaarde. In bepaalde gevallen vergoeden
wij de dagwaarde.
Extra informatie
Bij schade doen wij geen beroep op onderverzekering. Ook als
de schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat op uw polis
staat.
Wij vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Zijn
uw spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan
krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. Om de waarde van uw
spullen te bepalen, gebruiken wij een afschrijvingslijst.
Sieraden
Sieraden zijn meeverzekerd. De vaststelling van deze schade
wordt gedaan door een door ons ingeschakelde expert.
Extra informatie
In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de
geboden dekking voor sieraden.
(Audio-) apparatuur
Audioapparatuur is meeverzekerd. De vaststelling van deze
schade wordt gedaan door een door ons ingeschakelde
expert.
Extra informatie
In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de
geboden dekking voor audioapparatuur.
Spullen buiten huis
Schade aan inboedel die zich tijdelijk buiten het woonhuis,
maar wel binnen Nederland bevindt, is alleen gedekt in geval
van brand, ontploffing, gewelddadige beroving en afpersing.
Extra informatie
Bij (vervoer in verband met) verhuizing, opslag, verblijf in een
motorrijtuig is een beperkte dekking van toepassing.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving,
overstroming, slijtage, constructiefouten en door slecht
onderhoud van de woning waar de inboedel zich bevind.
Vallen en stoten
Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.
Als u kiest voor de dekking “Van buiten komende onheilen”, zijn
deze schades wel gedekt.
Directe neerslag door openstaande ramen/deuren
Schade aan uw inboedel die ontstaat door neerslag die uw
woning binnenkomt door een openstaande deur of raam is niet
verzekerd.
Verboden activiteiten
Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van u
of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade
door hennepteelt in uw woning of bijgebouw.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval
bij het gebruik van permanent aangesloten vulslangen op het
verwarmingssysteem die niet geschikt zijn voor constante
waterdruk.
Eigen risico
Bij stormschade heeft u een eigen risico van € 225. Bij schade
door diefstal, inbraak of braak geldt voor bepaalde gebieden een
eigen risico van € 250 per gebeurtenis. Of dat het geval is, kunt u
terugvinden op uw polisblad.
Voor iedere schade onder de dekking “Van buiten komende
onheilen” geldt standaard een eigen risico van € 50 per
gebeurtenis.

Vallen en stoten
Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet standaard
meeverzekerd. Indien u kiest voor de dekking “Van buiten
komende onheilen” dan is vallen en stoten binnenshuis wel
verzekerd. Hierbij geldt dan wel een eigen risico van € 50 per
gebeurtenis.
Contra/expertise na schade
Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze
expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over
de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Waar ben ik gedekt?
De inboedelverzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Meld schade
zo snel mogelijk. Doe meteen aangifte in geval van een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of vandalisme. En geef een adreswijziging
zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt uw premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering na het eerste jaar opzeggen met een opzegtermijn van
1 maand. U bent verzekerd tot en met de dag waarop uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw
premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail.
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