
Wat is een inboedelverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je
huis. Het gaat daarbij om schade door van buiten
komende onheilen.

Wat is verzekerd?
Alle spullen in je huis, zoals meubels, maar ook
sieraden tot € 2.500,- en (audio-)apparatuur tot
€ 12.000,- zijn verzekerd.

 

Keuze: sieraden
Tot € 2.500,- aan lijfsieraden is standaard
meeverzekerd. Sieraden met een totale waarde die
hoger is dan € 2.500,- kunnen apart meeverzekerd
worden, tot een maximum van € 20.000,-.

Keuze: (Audio-) apparatuur
Tot € 12.000,- aan (audio-) apparatuur is standaard
meeverzekerd. (Audio-) apparatuur met een totale
waarde die hoger is dan € 12.000,- kan apart
meeverzekerd worden, tot een maximum van
€ 40.000,-.

 

Keuze: spullen buiten huis
Het is mogelijk om bepaalde zaken buitenshuis te
verzekeren. Hierbij kan gedacht worden aan laptops
en mobiele telefoons.

Wat is niet verzekerd?
Je spullen zijn buiten niet verzekerd. Dit kun je
apart bijverzekeren. Dit geldt ook voor sieraden met
een totale waarde van meer dan € 2.500,- en (audio-
)apparatuur met een totale waarde van meer dan
€ 12.000,-. Wij keren niet uit bij een aardbeving,
overstroming, slijtage of constructiefouten.

 

Vallen en stoten
Schade aan je inboedel door vallen en stoten is
verzekerd, maar hierop geldt een eigen risico van
€ 100,-.

Let op
Bij schade ontstaan door o.a. brand, ontploffing,
blikseminslag, water, inbraak en diefstal geldt geen
eigen risico.

 

Extra: bijzondere bezittingen
Bijzondere bezittingen zijn standaard meeverzekerd
tot een bedrag van € 15.000,-. Bijzondere
bezittingen met een hogere totale waarde kunnen
apart meeverzekerd worden tot een bedrag van
€ 20.000,- per onderdeel.

Extra informatie
De onderdelen die apart meeverzekerd kunnen
worden zijn: - Schilderij/kunst/antiek -
Muziekinstrumenten - Verzamelingen

Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag wordt bepaald op basis van
het Infofoliorapport, welke opgesteld is op basis van
gemeentelijke gegevens.

 

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
€ 100 per gebeurtenis.

 

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan
aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de
verzekering dagelijks opzeggen.

 

Inboedelverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?
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In de polisvoorwaarden (http://www.wwassuradeuren.nl/polisvoorwaarden/wwpar) staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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