
Deze verzekeringskaart is zorgvuldig voor jou samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij verwijzen je voor de 
uitgebreide voorwaarden naar onze downloads.

Welk soort verzekering is dit?
De inboedelverzekering vergoedt de schade aan spullen in jouw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal 
en lekkage. Deze verzekering is onderdeel van de Besured pakketverzekering. Je kan deze verzekering niet los afsluiten.

Wat is verzekerd?
De spullen in jouw huis, zoals meubels, audiovisuele
apparatuur en sieraden. Voor bijvoorbeeld sieraden en
audiovisuele apparatuur gelden wel maximale
verzekerde bedragen.

 Verzekerd bedrag 
Als alleenstaande ben je tot € 7500,- verzekerd. Als 
samenwonende tot € 10.000,-.

 Brand 
Je bent verzekerd voor schade door brand aan je 
inboedel.

 Inbraak 
Je bent verzekerd voor diefstal door inbraak in 
jouw woning of studentenkamer.

 Neerslag 
Je bent verzekerd voor schade door neerslag.

 Storm en bliksem 
Je bent verzekerd voor schade door storm en 
bliksem.

 Audiovisuele en computerapparatuur 
Audiovisuele en computerapparatuur is verzekerd 
tot € 7.500,- per gebeurtenis in regio 1 en 2. In 
regio 3, 4 en 5 is een maximale vergoeding van  
€ 5.000,- per gebeurtenis. De regio vind je terug op 
jouw polisblad.

 Sieraden 
Sieraden zijn meeverzekerd. Tot € 500,- als je 
alleenstaand bent. Tot € 750,- bij samenwonend.

 Waterschade 
Waterschade door bijvoorbeeld een gesprongen 
leiding is meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?
We vergoeden bijvoorbeeld geen schade die ontstaat
door opzet, een aardbeving, overstroming,
slijtage, constructiefouten en val-, stoot- of
vloeistofschades. 

 Verhuur woning of kamer 
Wanneer jij je woning of kamer aan iemand 
anders verhuurt vergoeden wij geen schade aan je 
inboedel.

 Glas 
Glas is niet verzekerd onder de inboedel-
verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Voor spullen die minder waard zijn dan 40% van de 
nieuwwaarde, krijg je de dagwaarde vergoed.

 Eigen risico  
Er geldt een eigen risico van € 150,-. 

 Eigen risico diefstal 
Er geldt een eigen risico van € 500,- per 
gebeurtenis bij diefstalschade in de 
postcodegebieden 1000 t/m 1112, 2500 
t/m 2599 en 3000 t/m 3099. Voor de andere 
postcodegebieden geldt bij diefstalschade een 
eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

 Diefstal uit de auto 
Diefstal uit een deugdelijk afgesloten auto is 
verzekerd tot een maximum van € 200,- per 
gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?
 De inboedelverzekering dekt schade aan jouw inboedel of spullen in jouw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te 
voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.
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Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je maandelijks of per jaar de premie betaalt. De premie wordt automatisch geïncasseerd. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering 
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan 1 maand later.


