
De waarde van uw inboedel stelt u op eenvoudige en objectieve wijze vast met deze inboedelwaarde meter. Als bij 
het aanvragen of wijzigen van een inboedelverzekering de te verzekeren waarde is bepaald aan de hand van de 
inboedelwaarde meter, zal Nh1816 Verzekeringen in geval van schade 5 jaar lang geen onderverzekering toepassen. 

Bij het beantwoorden van de vragen in de inboedelwaardemeter wordt uitgegaan van bepaalde situaties, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de gezinssamenstelling, het inkomen en de betreffende woning. Veranderingen in die situatie zullen mogelijk 

een  andere waarde van de inboedel tot gevolg hebben. Daarom kunnen wij u bij verhuizing, bij schade of na verloop van  

5 jaar vragen het verzekerd bedrag door middel van een nieuw ingevulde inboedelwaardemeter opnieuw vast te stellen.

De inboedelwaardemeter kan niet worden gebruikt als:

– Het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner meer bedraagt dan € 4.850,-.

– De woning en bijgebouwen meer dan 10 kamers bevatten.

De uitkomst van de inboedelwaarde meter geldt niet als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

Gegevens verzekeringnemer

Naam Geboortedatum

Adres

Postcode / woonplaats

Telefoon E-mail

Polisnummer (alleen relevant voor lopende verzekeringen)

Deze inboedelwaarde meter is door mij naar waarheid ingevuld.

Plaats   Datum 

   Handtekening 

Kantoornummer verzekeringsadviseur  

(in te vullen door uw verzekeringsadviseur)
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Dorpsstraat 820

1724 NT Oudkarspel

Postbus 1

1724 ZG Oudkarspel

T. (0226) 33 18 16

info@nh1816.nl

www.nh1816.nl
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Leeftijd hoofdkostwinner  punten

Dit is degene in uw huishouding met het hoogste inkomen.

 35 jaar en jonger  22

 36 t/m 50 jaar  29

 51 t/m 70 jaar  39

 71 jaar en ouder  37

Aantal punten

Gezinssamenstelling

In deze vraag gaat het alleen om inwonende personen.

 alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen)  0

 echtpaar/samenwonenden (met/zonder inwonende kinderen)  10

Aantal punten

Netto maandinkomen hoofdkostwinner

Het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in uw huishouding 

(loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, 

AOW of andere sociale uitkeringen enz.)

Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

 tot en met € 1.000,-  0

 € 1.001,- tot € 2.000,-  10

 € 2.001,- tot € 3.000,-  17

 € 3.001,- tot € 4.850,-  28

Aantal punten

Aantal kamers in de woning en bijgebouwen

Als kamers worden beschouwd: woon-, eet-, slaap-, studeer- en 

hobbykamers, serre, garage en schuur.  

Niet als kamers worden beschouwd: keuken, gang, vestibule, badkamer 

of douchecel en bergruimten.  

Een zolder die uitsluitend bestemd wordt als bergruimte is geen kamer. 

 1 of 2 kamers  0

 3 t/m 5 kamers  6

 6 t/m 8 kamers  18

 9 of 10 kamers  23

Aantal punten

Totaal aantal punten  
x €1.040,- = 

Subtotaal geschatte waarde inboedel: €  (A)

Bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)

Bijzondere bezittingen zijn verzekerd tegen gemiddeld vastgestelde be-

dragen zoals weergegeven onder A t/m F. Bezit u meer dan deze gemid-

delde bedragen, dan kunt u hieronder die hogere waarden opgeven.

  Heeft u meer dan € 12.000,– aan audiovisuele en computerapparatuur? 

  Nee    Ja   Zo ja, welk bedrag boven € 12.000,–?  €
 Onder audiovisuele en computerapparatuur vallen:

 – alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur;

 – alle soorten computerapparatuur (inclusief spelcomputers);

 – alle bij bovengenoemde apparatuur behorende randapparatuur;

 – alle standaardsoftware;

 – alle geluids-, beeld- en informatiedragers (bijv. CD’s, DVD’s, USB-sticks).

 Heeft u meer dan € 6.000,– aan lijfsieraden?

  Nee    Ja   Zo ja, welk bedrag boven € 6.000,–?  €
  Lijfsieraden zijn sieraden, inclusief horloges, vervaardigd om op of  

aan het lichaam te dragen en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of 

ander metaal, gesteente, mineraal, (bloed)koraal of andere dergelijke 

stoffen, alsmede parels.

  LET OP: het diefstalrisico (dus niet de overige risico’s) van lijfsieraden 
is op Inboedel Optimaal verzekeringen standaard beperkt tot € 6.000,–. 
Als u het diefstalrisico van lijfsieraden voor een hoger verzekerd bedrag 
wilt verzekeren, neemt u dan contact met uw verzekeringsadviseur op.

 Heeft u meer dan € 15.000,– aan andere bijzondere bezittingen? 

  Nee    Ja   Zo ja, welk bedrag boven € 15.000,–?  €
  Onder bijzondere bezittingen worden waardevolle eigendommen ver-

staan, zoals o.a. verzamelingen, antiek, kunst, muziekinstrumenten, enz. 

 

 Is er sprake van een  huurwoning  koopwoning  koopappartement.

 Indien het een huurwoning of -appartement betreft, is het huurders- 

 belang meer dan € 6.000,-? 

  Nee    Ja   Zo ja, welk bedrag boven € 6.000,–? €
  Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan 

de huurwoning verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening zijn 

aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan de C.V., keuken en 

sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuur-

tjes, schuttingen enz. 

 Indien het een koopappartement betreft, is het eigenaarsbelang 

 meer dan € 6.000,-?  (eigenaarsbelang kan tot maximaal € 65.000,–

 meeverzekerd  worden)?

  Nee    Ja   Zo ja, welk bedrag boven € 6.000,–?  €
  Onder eigenaarsbelang worden alle aard- en nagelvaste met de woning 

verbonden verbeteringen en/of voorzieningen verstaan die u als appar te -

ments eigenaar voor eigen rekening heeft aangebracht en die niet gedekt 

zijn op een verzekering ten name van de Vereniging van Eigenaren. 

Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan de C.V., keuken en sanitaire 

installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren e.d.

Subtotaal bijtellingen: (totaal deel B)  € 
Subtotaal geschatte waarde inboedel: (totaal deel A)  € 

De totaal geschatte waarde van uw inboedel (A+B): € 
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Deel A Deel B
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