Klaverblad Verzekeringen

Waardemeter inboedel
Klaverblad Onderlinge
Verzekeringsmaatschappij U.A.
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer
Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer

Nieuw

Vergunningnummer AFM: 12000486

Ingangsdatum

Wijziging polisnummer

Naam aanvrager

Geen onderverzekering!
Bij schade blijkt soms dat het bedrag waarvoor een inboedel verzekerd is, te laag is. Dit heeft meestal tot gevolg dat de schade niet volledig vergoed wordt.
Als het verzekerde bedrag bijvoorbeeld € 35.000,- is, maar de werkelijke waarde van de inboedel bedraagt € 50.000,-, dan is er onderverzekering en wordt
in principe slechts 35/50 maal het schadebedrag vergoed.
Door de vragen op dit formulier te beantwoorden kunt u onderverzekering voorkomen. Met behulp van dit formulier kunt u op eenvoudige wijze globaal
bepalen wat de te verzekeren waarde van uw inboedel is. Heeft u dit gedaan dan worden de Aanvullende Voorwaarden Aanpassing Verzekerd Bedrag van
toepassing en wordt bij schade het verzekerd bedrag verhoogd, bij de Budget inboedelverzekering tot maximaal 150%, bij de Royaal inboedelverzekering tot
maximaal 300%. Zelfs in het bovengenoemde voorbeeld wordt dankzij deze voorwaarden geen onderverzekering toegepast. U ontvangt toch volledige
schadevergoeding. Niet alleen zaken die u hebt opgegeven zijn verzekerd, maar ook eventuele latere aankopen. De Aanvullende Voorwaarden blijven gewoon
gelden, ook als de waarde van de inboedel stijgt door nieuwe aankopen.

Verzekering op basis van nieuwwaarde
Bij het opgeven van de waarde van bijzondere zaken in uw inboedel op dit moment, moet u er rekening mee houden dat deze verzekerd worden op basis
van nieuwwaarde. U moet daarom het bedrag opgeven dat op dit moment nodig zou zijn om deze zaken nieuw aan te schaffen. Hierop bestaan enkele
uitzonderingen, waarvan de belangrijkste zijn:
- Voor zaken waarvan de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde is, kunt u beter van de dagwaarde uitgaan;
- Voor sommige zaken, zoals antiek, kunstvoorwerpen en verzamelingen bestaat geen nieuwwaarde maar geldt de marktwaarde.

Geldigheidsduur van de Aanvullende Voorwaarden
De Aanvullende Voorwaarden Aanpassing Verzekerd Bedrag zijn in principe zo lang geldig als de inboedelverzekering loopt. Wel kan er na verhuizing, na
een schade of vijf jaar nadat de vorige opgave ontvangen is, om een nieuwe opgave gevraagd worden. Als u zelf denkt dat het verzekerde bedrag te hoog
geworden is (bijvoorbeeld als u kleiner bent gaan wonen of als de kinderen het huis uit zijn), kunt u altijd om verlaging vragen en een nieuw formulier
invullen. Ook als de waarde van uw inboedel zo snel stijgt dat de verhoging van het verzekerde bedrag op basis van de geldende Aanvullende Voorwaarden
Aanpassing Verzekerd Bedrag misschien niet meer genoeg is, is het verstandig een nieuwe opgave in te sturen.

Waardevaststelling van de inboedel
1. Heeft u een koopwoning of een huurwoning?

2. Wat is de leeftijd van degene met het hoogste
inkomen in het huishouden?
De leeftijd is van belang omdat mensen in de loop van
hun leven vaak meer bezittingen om zich heen
verzamelen. Zelfs als het inkomen weinig stijgt, groeit
de inboedel meestal wel.

3. Uit hoeveel personen bestaat op dit moment
het gezin of van hoeveel personen is of wordt
de inboedel verzekerd?
Bij meer dan 8 personen kunt u de waardemeter niet
meer gebruiken.

4. Uit hoeveel ruimten bestaat de woning?
Als ruimte beschouwen wij de woonkamer, alle slaap-,
studeer- of werkkamers en de garage. De keuken,
badkamer en toiletruimte tellen niet mee. Bij meer dan
10 ruimten kunt u de waardemeter niet meer
gebruiken.

Koopwoning

8 pt

Huurwoning

5 pt

30 jr en jonger

2 pt

46 t/m 50 jr

18 pt

31 t/m 35 jr

5 pt

51 t/m 60 jr

23 pt

36 t/m 40 jr

8 pt

61 t/m 70 jr

19 pt

41 t/m 45 jr

13 pt

punten

71 jr en ouder 15 pt

1 persoon

3 pt

5 personen

21 pt

2 personen

16 pt

6 personen

24 pt

3 personen

17 pt

7 personen

28 pt

4 personen

19 pt

8 personen

32 pt

1 ruimte

2 pt

6 ruimten

27 pt

2 ruimten

6 pt

7 ruimten

30 pt

3 ruimten

12 pt

8 ruimten

33 pt

4 ruimten

19 pt

9 ruimten

36 pt

5 ruimten

23 pt

10 ruimten

40 pt

punten

punten

punten
+

5. Bereken nu het totaal aantal punten en
vermenigvuldig dit aantal met € 1.140,-.

Tel op en vul in:

€ 1.140,- x

punten = €

AFR01/0705

sinds 1850

Vervolg z.o.z.

€

Vul hier het berekende bedrag in van de vorige bladzijde
6. Behoren tot de inboedel lijfsieraden voor een groter bedrag dan in totaal
€ 2.500,-?

Nee

Ja, totale waarde – € 2.500,- =

Wilt u deze sieraden voor het volle bedrag tegen diefstal verzekeren?

Nee

Ja

Nee

Ja, totale waarde – € 7.500,- =

€

8. Behoort tot de inboedel hobbygereedschap voor een groter bedrag dan
€ 2.500,-?

Nee

Ja, totale waarde – € 2.500,- =

€

9. Behoren tot de inboedel antiek, schilderijen, etsen en dergelijke, kunst- en
siervoorwerpen voor een groter bedrag dan in totaal € 2.500,-?

Nee

Ja, totale waarde – € 2.500,- =

€

Nee

Ja, totale waarde – € 1.250,- =

€

Nee

Ja, totale waarde

€

€

Let op: op de Royaal inboedelverzekering zijn lijfsieraden tot maximaal € 2.500,verzekerd tegen diefstal. Indien u deze voor een hoger bedrag wilt verzekeren, bedraagt
de extra premie 15‰ over het bedrag boven € 2.500,-. Op de Budget
inboedelverzekering zijn sieraden tot maximaal € 1.000,- tegen diefstal verzekerd. Een
hoger bedrag verzekeren is op deze verzekering niet mogelijk.

7. Behoren tot de inboedel elektronische apparaten voor een groter bedrag
dan in totaal € 7.500,-?
Onder elektronische apparaten verstaan wij alle beeld-, geluids-, zend- en ontvangapparatuur (waaronder telefoons) en (spel)computers, inclusief de daarbij behorende
banden, cassettes, dvd’s, cd’s en aangesloten apparaten zoals luidsprekers en printers.

Denk aan klokken, tapijten, porselein, edelmetaal, koper, tin of brons.
Vermeld alle voorwerpen met een waarde groter dan € 250,- op een bijlage.

10. Behoren tot de inboedel verzamelingen voor een groter bedrag dan in
totaal € 1.250,-?
Denk bij verzamelingen aan postzegels, munten en dergelijke.
Vermeld deze verzameling(en) op een bijlage.

11. Behoren tot de inboedel verder voorwerpen, met uitzondering van
meubels, met een waarde groter dan € 1.250,- per stuk?
Denk bij kostbare voorwerpen bijvoorbeeld aan een bontjas, muziekinstrumenten,
een foto- of filmtoestel enzovoorts.
Vermeld deze voorwerpen en hun waarde op een bijlage.

12. Bevindt zich in of aan de door u gehuurde woning voor een grotere
waarde dan € 2.500,- aan huurdersbelang?
Onder huurdersbelang verstaan wij verbeteringen die voor uw rekening zijn
aangebracht of door een vorige huurder zijn aangebracht en door u overgenomen.
Denk bijvoorbeeld aan een keuken, plavuizen, luxe sanitair of een aan- of
bijgebouwde serre, schuur of garage.

Niet van toepassing (koopwoning)
Nee

Ja, totale waarde – € 2.500,- =

€

Het te verzekeren bedrag met garantie tegen onderverzekering

Tel alle bovenstaande bedragen op

€

Het te verzekeren bedrag zonder garantie tegen onderverzekering

Vul zelf een bedrag in*

€

* Alleen mogelijk bij de Budget inboedelverzekering

Ondertekening
U bent verplicht de gestelde vragen in dit formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.
Bij de beantwoording moet u ook feiten en omstandigheden mededelen die betrekking
hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen
worden meeverzekerd. Bovendien is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook
die van de andere belanghebbenden* bij deze verzekering.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u dit formulier heeft ingezonden,
maar voordat Klaverblad Verzekeringen u heeft bericht het aangeboden risico te

verzekeren, moet u alsnog aan Klaverblad Verzekeringen mededelen, indien deze vallen
onder de vraagstelling in dit formulier.
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden
dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u heeft gehandeld met het
opzet om Klaverblad Verzekeringen te misleiden of indien Klaverblad Verzekeringen bij
kennis van de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij
tevens het recht de verzekering op te zeggen.

* Onder belanghebbende verstaan wij degene wiens belang eveneens onder de aangevraagde verzekering valt, zoals een partner, een gezinslid, een
mede-exploitant, een mede-eigenaar, een grootaandeelhouder of een feitelijk bestuurder.

Plaats

Datum

Handtekening van de aanvrager of van de assurantieadviseur als zijn vertegenwoordiger

Op de aangevraagde verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
Op de aangevraagde verzekering zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door de
verzekeringsovereenkomst aan te gaan verklaart u zich hiermee akkoord. U kunt deze
algemene voorwaarden bij uw assurantieadviseur of bij de maatschappij opvragen.

Assurantieadviseur

Administratienummer

De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan
en uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, het
tegengaan van fraude, het uitvoeren van statistische analyse, het voldoen aan wettelijke
verplichtingen en het uitvoeren van marketingactiviteiten. Op deze verwerking van
persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’
van toepassing (zie www.verzekeraars.nl).
Voor het beheersen van risico’s en het tegengaan van fraude kan de maatschappij
persoonsgegevens bij de Stichting CIS te Zeist raadplegen. Het privacyreglement van de
Stichting CIS is hierop van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).
Met klachten naar aanleiding van (de uitvoering van) de verzekeringsovereenkomst kunt u
zich schriftelijk wenden tot het Klachtenbureau van Klaverblad Verzekeringen,
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt
u zich richten tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257,
2509 AG Den Haag, Telefoon 0900 – 3 552 248, www.kifid.nl.

