
Wat is een inboedelverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade aan spullen
in je huis. Het gaat daarbij om schade door
brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?
Met de inboedelverzekering van onna-onna zijn
al je spullen in huis goed verzekerd tegen
schade door bijvoorbeeld brand, diefstal of
water. Daarbij hoort natuurlijk ook je garderobe
en je collectie schoenen.

Extra informatie
Onder inboedel vallen alle roerende zaken van
jouw particuliere huishouding en van elke
persoon met wie jij als verzekeringnemer in
gezinsverband duurzaam samenwoont.

 

Sieraden
De ring die je van oma hebt gekregen, je
parelketting en je horloge zijn tot een bedrag
van € 10.000,- meeverzekerd.

(Audio-) apparatuur
Audiovisuele- en computerapparatuur is gedekt
voor schade tot maximaal € 7.000 

Spullen buiten huis
Je spullen zijn in Nederland (mits deze
maximaal 3 maanden buitenshuis zijn) voor
dezelfde gebeurtenissen verzekerd in andere
woningen. Buiten gebouwen en in het
buitenland vergoeden we alleen schade aan
spullen die veroorzaakt is door brand.

Extra informatie
Bekijk de polisvoorwaarden voor de details.

Wat is niet verzekerd?
Wij keren niet uit bij een aardbeving,
overstroming, slijtage of constructiefouten.

 

Vallen en stoten
Ook schade die jij of je kind per ongeluk zelf
veroorzaakt is verzekerd.

Let op
Waterschade is niet altijd gedekt. Check je
polisvoorwaarden. 

Extra: 3 jaar nieuwwaarde voor
kleding en schoenen
Tot 3 jaar na aankoop van je kleding en
schoenen ontvang je een schadevergoeding op
basis van de nieuwwaarde.

Verzekerd bedrag
Wij vergoeden tot maximaal € 250.000.

 

Contra-expertise na schade
Ben je het niet eens met de schadevaststelling
door onze expert? Dan kun je ook zelf een
expert inschakelen. Neem over de vergoeding
van deze kosten vooraf contact met ons op.

Eigen risico
Bij onna-onna heb je geen eigen risico op je
inboedelverzekering. 

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De ingangsdatum van je verzekering vind je
terug op jouw polis. Verandert er iets in jouw
situatie? Meld dat dan meteen bij ons. Je kan je
verzekering dagelijks opzeggen, wij hanteren
geen opzegtermijn.

 

onna-onna inboedelverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

 

 

 

 

 

 


Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (https://www.onna-onna.nl/service-contact/voorwaarden-formulieren)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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