
 
Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Inboedel Uitgebreid Plus 2005 — Privé Pakket 

Online Inboedel 7.0 

Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze 

voorwaarden duidelijk zijn. Zonder ingewikkeld taalgebruik en lange zinnen! 

Bepaalde onderdelen van de dekking zijn ook aangepast. Hieronder treft u de 

belangrijkste wijzigingen aan. 

Algemeen 

- Het verzekerd bedrag is niet meer opgenomen op het polisblad. U heeft wel garantie tegen 

onderverzekering. 

- Verzekerden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hadden vaak een 

maximale dekking voor audio-, video- en computerapparatuur. Deze was opgenomen in 

een clausuletekst op het polisblad. Deze clausuletekst is komen te vervallen. 

Bij de verschillen is aangegeven wat het effect hiervan is op de meeste verzekerden. 

 
 Betekenis  + = verbetering  

0 = ongewijzigd  
- = beperking 

Belangrijkste verschillen: 
 

Oud Voorwaarden Uitgebreid Plus 2005 Nieuw Voorwaarden Inboedel 7.0 Wijziging 
betekent 
voor de 
meeste 
verzekerden 

2.3  Vervanging van sloten verzekerd als 
noodvoorziening tot  maximaal 10% van 
de verzekerde som. 

1.1.4 Diefstal van huissleutels is standaard 
verzekerd tot een max. bedrag van 
€500,-. 

+ 

2.3 De AED die aan de buitenkant van de 
woning is aangebracht is niet verzekerd 
bij diefstal of vandalisme 

1.1.4 De AED die aan de buitenkant van de 
woning is aangebracht is verzekerd bij 
diefstal en vandalisme.  

+  

2.2. Eigen risico storm in geval van 
huurdersbelang €225,- 
 

1.1 Eigen risico storm in geval van 
huurdersbelang €250,- 

- 

2.1 Maximale vergoeding bij diefstal 
lijfsieraden €2.270,- 

1.1 Maximale vergoeding, ongeacht 
schadeoorzaak, sieraden €5.000,- 

+/- 

2.1.p Diefstal foto-, video-, audio- en 
computerapparatuur onbeperkt 
meeverzekerd. 

1.1 Foto-, video-, audio- en 
computerapparatuur maximale 
vergoeding van €15.000,- ongeacht 
woonplaats 
 
Bij diefstal uit recreatiewoning geldt 
een maximum van €5.000,- 

- 

2.1 Voor bijzondere bezittingen geldt geen 
maximering. 

1.1 Bijzondere bezittingen €30.000,- - 
 

1.6 Gereedschappen, materialen en 
bedrijfskleding max. vergoeding €1.000,- 
 
Geld en geldwaardig papier max. 
vergoeding €1.000,- 
 

1.1 Eigendommen van anderen max. 
vergoeding €1.500,- 
 
Geld en geldwaardig papier €1.500,- 
 
 

+ 
 
 
+ 
 
 
 



 
Vaartuigen, aanhangwagens, onderdelen 
en accessoires van motorrijtuigen als die 
zich in de woning bevinden max. 
vergoeding €1.000,- 
 

Vaartuigen, aanhangwagens, 
onderdelen en accessoires van 
motorrijtuigen, als die zich in de 
woning bevinden €1.500,- 

+ 

2.2.e Diefstal uit auto gedekt tot maximaal 
€225,-alleen in Nederland, België, 
Luxemburg of Duitsland tijdens dagtrips. 
 

1.1.3 Diefstal uit auto gedekt tot maximaal 
€250,- tijdens dagtrips.  

+ 

2.3 Inbegrepen is de vergoeding van kosten 
tot 10% van de verzekerde som voor: 

a. tuinaanleg 
b. hotel- en pensionkosten 
c. vervoer en opslag van inboedel 
d. opruimingskosten 
e. kosten van noodvoorzieningen 
f. saneringskosten 
g. kosten van schade aan 

apparaten en installaties van 
openbare (nuts)bedrijven 

h. herstel van schade als huurder 
van de woning 

 

1.2 Inbegrepen is de vergoeding voor:  
a. tuinaanleg: alleen als   

huurders of eigenaarsbelang is 
meeverzekerd: € 5.000 

b. hotel en pension € 10.000 
c. vervoer en opslag van 

inboedel € 10.000,- 
d. opruimingskosten € 20.000,- 
e. noodvoorzieningen € 10.000,- 
f. sanering: niet opgenomen   
g. Installaties en apparaten van 

nutsbedrijven niet opgenomen 
in de voorwaarden 

h. Herstel van schade als 
huurder van de woning: alleen 
als het huurdersbelang is 
meeverzekerd 

 
- 
 
 
+/- 
+/- 
 
+/- 
+/- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 

2.3.k Huurdersbelang gedekt tot 10% van de 
verzekerde som. Uit de polis kan blijken 
dat een hoger verzekerd bedrag is 
meeverzekerd. 

1.1.1 Huurders-/eigenaarsbelang is een 
aparte dekking en alleen 
meeverzekerd als dit op uw polisblad 
staat. 

- 
 
 

3.5  Uitsluiting voor milieuschade als gevolg 
van  door de lucht getransporteerde 
verontreiniging en/of bederf 
veroorzakende stoffen van elders. 
 

1.3 Geen uitsluiting voor milieuschade. 
Wel uitsluiting voor langzaam 
werkende invloeden. 

0 

3.7 Uitsluiting voor schade door schuld 
 

1.3.2 Uitsluiting voor schade door opzet of 
roekeloosheid 

0 

3.11 Overige uitsluitingen: 
- Schimmels 
- Kleding tijdens het dragen 
- Ongeoorloofd pingebruik 
- Brillen en contactlenzen 
- Lenzen van optische instrumenten 
 

1.3 Uitsluiting van langzaam werkende 
invloeden, schade door normaal 
gebruik. 

0 

4 Vergoeding van schade  2 Naast vergoeding van schade is ook 
herstel in natura mogelijk door 
samenwerking met 
schadeherstelbedrijven. 

+ 
 

5 Garantie tegen onderverzekering alleen 
na invullen inboedelwaardemeter 

2.5 Standaard garantie tegen 
onderverzekering, tenzij wij de waarde 
van de inboedel niet automatisch 
kunnen vaststellen.  

+ 

Nieuw  1.3.12 Nieuwe uitsluiting: schade ontstaan 
door lekkende voegen en kitnaden 

- 

Nieuw  1.3.5 Bij bed & breakfast is verhuur 
verzekerd mits er maximaal twee 
kamers en vier bedden in totaal 

+ 



 
worden verhuurd. Er is geen dekking 
voor diefstal of vandalisme 

Nieuw  1.3.6 Schade tijdens verhuur 
recreatiewoning: 
- Er moeten braaksporen zijn.  
- Er is geen dekking bij schade of 

verlies van sieraden, bijzondere 
bezittingen, geld of geldwaardig 
papier. 

- Er is geen dekking bij schade aan 
of verlies van eigendommen van 
anderen. 

+ 

Nieuw  1.3.7 Alleen dekking bij rieten dak als er een 
vonkenvanger aanwezig is én de als 
de schoorsteen minstens één keer per 
jaar is geveegd. 

- 

Nieuw  1.3.7 Illegale activiteiten zoals hennepteelt, 
het maken of verhandelen van drugs 
en het opslaan, verhandelen of 
bewerken van gestolen zaken zijn 
uitgesloten. 

- 

Nieuw  4.6 De optionele aanvullende dekking 
Sportuitrusting 

+ 

Nieuw  4.7 De optionele aanvullende dekking 
Mobiele telefoons/apparaten 

+ 

  4.8 De optionele aanvullende dekking 
Buiten de Woning 

+ 

Nieuw  4.11 De optionele aanvullende dekking 
Kantoor- en praktijkinventaris 

+  

 
Voor meer informatie over de wijzigingen kunt u contact opnemen met uw 
verzekeringsadviseur. 
 
 


