Inboedelverzekering

Inboedelverzekering
We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor
duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt om een verzekering van nu. De Inboedelverzekering van a.s.r. biedt je
een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Verhuur en je mobiele elektronica verzeker
je bij ons eenvoudig mee. De Basisdekking verzekert de meest voorkomende schadeoorzaken die schade aan je inboedel
kunnen veroorzaken. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kun je jouw verzekering uitbreiden met onze uitgebreide
keuzedekkingen, zoals Allrisk,Verhuur en Mobiele elektronica.

Welke inboedel is verzekerd?

Basisdekking

-

Standaard is gedekt schade aan je spullen in de woning, veroorzaakt door
de volgende gebeurtenissen:
- Aanrijding, aanvaring, lading die ergens afvalt of uitvloeit.
- Brand, schroeien, ontploffing, bliksem.
- Diefstal, inbraak, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing.
- Glasscherven, breuk van spiegels en ruiten.
- Luchtverkeer en meteorieten.
- Neerslag: regen, sneeuw, hagel.
- Olie, rook en roet.
- (Om)vallen van bomen of voorwerpen.
- (Om)vallen van (delen van) aangrenzende gebouwen.
- Overstroming van niet-primaire waterkeringen.
- Rellen.
- Sneeuwdruk.
- Storm.
- Uitvallen van koelkasten en diepvriezers.
- Vorst, bevriezing van leidingen.
- Water en stoom.
- Kosten gemaakt voor vervangend onderdak, opruimingskosten,
kosten voor noodvoorzieningen.

Alle inboedel die je als particulier gebruikt.
Geld en geldswaardige papieren.
Huisdieren.
Scooter of bromfiets, scootmobiel, (elektrische) fiets,
ongekentekende crossmotor, zitmaaier, ongemotoriseerde
vaartuigen.
Huurders- of eigenarenbelang.
De tuin.

-

Waar is de inboedel verzekerd?
-

In je woonhuis en in de bijgebouwen op hetzelfde adres.
Maximaal 3 maanden achter elkaar in een ander woonhuis of
gebouw.
Maximaal 3 maanden achter elkaar in je auto in Nederland, België,
Luxemburg en Duitsland.
Tijdens verhuizing of vervoer naar een opslag/reparatieadres.

-

Voordelen
-

Garantie tegen onderverzekering: je inboedel is altijd goed
verzekerd.
Verhuur je je woning of een deel ervan, bijvoorbeeld via Airbnb?
Dat kun je meeverzekeren.

-

Mobiele electronica is verzekerd tegen de Basisdekking. Je hebt de
keuze om je mobiele elektronica extra te verzekeren tegen vallen
en stoten binnen en buiten je woonhuis in Nederland. 		

Verzekerd

Maximum
bedrag

Verhogen mogelijk?

In de woning
Alle inboedel

Geen maximum

N.v.t.

Huurdersbelang

€ 6.000

Ja

Eigenarenbelang

€ 6.000

Ja

Geleende of gehuurde spullen

€ 7.500

Geen maximum voor geleende of gehuurde
medische hulpmiddelen.

Scooter, brom/snorfiets, (elektrische) fiets, segway, scoot/brommobiel, ongekentekende
crossmotor, zitmaaier, zeil- en surfplank, kano, opblaasbare boten zonder motor en
val- en zweefschermen. Bij diefstal moeten er braaksporen zichtbaar zijn aan het
woonhuis of het bijgebouw.

Geen maximum

N.v.t.

Losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, vaartuigen en aanhangwagens

€ 1.250

Nee

Geld en geldswaardig papier, edelstenen en onbewerkte edelmetalen

€

500

Nee

Huisdieren

€ 2.500

Nee

Sieraden, ook bij diefstal

€ 6.000

Ja

Bijzondere bezittingen

€ 15.000

Ja

Buiten de woning
Inboedel korter dan 3 maanden aaneen in de auto
- (zonne)brillen, contactlenzen, geld, geldswaardige papieren, edelstenen,
onbewerkte edelmetalen, mobiele telefoons, smartphones, losse
navigatieapparatuur
- voer-, vaar- en luchtvaartuigen
- sieraden
- laptops en tablets
Bij diefstal nooit meer dan € 500 voor alle inboedel samen
Bij andere schades nooit meer dan € 7.500 voor alle inboedel samen
Bij diefstal en vandalisme moeten er braaksporen zichtbaar zijn aan de auto en/of
bagagebox/skibox
Tijdens vervoer van spullen naar reparatie- of opslagadres, beperkte dekking

€

250

€ 1.250
€ 2.000
€ 2.500

€ 7.500

Nee
Mobiele elektronica en Kostbaarheden
zijn wel aanvullend te verzekeren met de
keuzedekking Mobiele elektronica en/of
Kostbaarheden verlies en buitenshuis

Nee

Verzekerd
Inboedel korter dan 3 maanden aaneen op een ander adres binnen Nederland
Inboedel korter dan 3 maanden op een ander adres binnen Nederland door verhuizing
Schade aan de tuin

Maximum
bedrag
€ 7.500
Geen maximum
€ 25.000

Verhogen mogelijk?
Ja, aanvullend te verzekeren met de
keuzedekking Inboedel op een ander adres
N.v.t.
Nee

Kosten ter voorkoming of beperking van schade en overige kosten
Bereddingskosten

Geen maximum

N.v.t.

Salvagekosten

Geen maximum

N.v.t.

Noodvoorzieningen

Geen maximum

N.v.t.

Opruimingskosten

Geen maximum

N.v.t.

Saneringskosten

€ 5.000

Nee

Kosten om beschadigde inboedel tijdelijk op te slaan en het vervoer van en naar die
tijdelijke opslagplaats

€ 5.000

Nee

Extra kosten van levensonderhoud of vervangend onderdak

€ 25.000

Nee

Kosten voor herstellen van legale software

€ 7.500

Nee

Kosten voor vervangen van sloten na diefstal of kwijtraken huissleutels

€

Nee

500

Wat is niet verzekerd?
Het is belangrijk dat je weet dat niet alle schade verzekerd is. Dat is
bijvoorbeeld schade die je opzettelijk hebt veroorzaakt, of schade
door een aardbeving of overstroming van primaire waterkeringen of
buitendijkse gebieden. We verwachten ook dat je goed voor je inboedel
zorgt, bijvoorbeeld door als je weggaat deuren en ramen af te sluiten. De
volledige lijst van uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Welke bedragen zijn verzekerd?
In de voorwaarden vind je een overzichtelijke en uitgebreide lijst met wat
er verzekerd is en de bijbehorende verzekerde bedragen.

Verhogen verzekerde bedragen
Voor kostbaarheden zoals sieraden, bijzondere bezittingen en huurders- of
eigenarenbelang, kun je het verzekerd bedrag verhogen. Wij vergoeden
maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Huurder- en eigenarenbelang
-

Huurderbelang: je hebt op eigen kosten verbeteringen of
uitbreidingen aangebracht in of rond de woning die je huurt.
Eigenarenbelang: verbeteringen of uitbreidingen aan de woning,
die jij (of de vorige eigenaar) hebt laten aanbrengen en die niet
verzekerd zijn via de Vereniging van Eigenaren.

Verbeteringen en uitbreidingen zijn betimmeringen, vloeren, behang-,
schilder- en stucwerk, verwarmingsinstallaties en beveiligingsinstallaties.
En bijvoorbeeld ook schuren, schuttingen, garages, afdaken,
overkappingen en zonnepanelen.

Uitleg begrip Kostbaarheden en Mobiele elektronica
Onder Kostbaarheden verstaan wij:
sieraden, horloges, riemen en andere kostbaarheden die zijn gemaakt
om op of aan het lichaam gedragen te worden. Deze bestaan
helemaal of voor een deel uit (edel)metaal, (edel)gesteente, mineraal,
ivoor, (bloed)koraal, parels of andere soortgelijke stoffen. En kunst,
verzamelingen, antiek, foto-, filmapparatuur-, muziekinstrumenten,
gehoorapparaten-, handboog-, surf-, zeil-, duiksport-, paardensport-,
parachute-, golf- en hengelsportuitrusting en medische hulpmiddelen
(brillen, contactlenzen, kunstgebitten of gebitsproteses, steunzolen,
pruiken en geïmplanteerde hulpmiddelen vallen hier niet onder).
Mobiele elektronica is:
mobiele telefoons, smartphones, mobiele computers zoals tablets,
laptops, mobiele geluidsdragers en accessoires zoals Ipods en
koptelefoons, gehoorapparaten, mobiele navigatie, smartwatch,
sporthorloge, activitytrackers, mobiele dvd-spelers, mobiele
spelcomputers, elektronische medische hulpmiddelen.

Keuzedekkingen

Je hebt een Basisdekking die de meest voorkomende risico’s afdekt.
Afgestemd op je bezittingen en persoonlijke voorkeuren kun je je
aanvullend verzekeren met onze keuzedekkingen. Je kunt ook kiezen voor
een hoger verzekerd bedrag voor sieraden, bijzondere bezittingen, en
huurders- of eigenarenbelang.

Keuze Allrisk
Je bent ook verzekerd als je inboedel beschadigd raakt door een andere
van buiten komende, onvoorziene en plotselinge gebeurtenis, die niet
genoemd is bij de Basisdekking. Allrisk geldt niet voor je tuin, mobiele
elektronica en bij verhuur.

Naast de uitsluitingen van de Basisdekking is onder meer schade door
dieren, onvoldoende onderhoud en normaal gebruik, zoals krassen,
niet verzekerd. De volledige lijst van uitsluitingen kun je lezen in de
voorwaarden.

Keuze Beroepsuitrusting
Dit kunnen spullen van je werkgever zijn, maar ook spullen van jezelf als
zelfstandige.
- Je beroepsuitrusting is tot € 15.000 per gebeurtenis verzekerd. De
dekking is hetzelfde als de Basisdekking. Kies je Allrisk? Dan is de
beroepsuitrusting ook Allrisk verzekerd.
- Herstellen van legale software en gegevensbestanden is
meeverzekerd.

Keuze Mobiele elektronica
Je mobiele elektronica is in je woning verzekerd tegen de risico’s van de
Basisdekking. Dit kun je uitbreiden met deze keuzedekking.
-

Alle mobiele elektronica is zonder maximum en eigen risico
verzekerd.
De dekking geldt voor vallen, stoten en diefstal van mobiele
elektronica binnen- en buitenshuis in heel Nederland.

Heb je je beroepsuitrusting meeverzekerd? Dan geldt de mobiele
elektronica dekking ook voor je beroeps- en bedrijfsuitrusting.
Geleende, uitgeleende, gehuurde of verhuurde mobiele elektronica is niet
verzekerd onder deze keuzedekking. Medische hulpmiddelen die gehuurd
of in bruikleen zijn, zijn wel verzekerd.

Keuze Kostbaarheden verlies en buitenshuis
-

Beschadiging, diefstal of verlies van kostbaarheden overal ter wereld.
Kies je Allrisk? Dan zijn de kostbaarheden buiten de woning ook
allrisk verzekerd.
Geleende, uitgeleende, gehuurde of verhuurde kostbaarheden zijn
niet verzekerd; medische hulpmiddelen die gehuurd of in bruikleen
zijn, wel.

Keuze Glas
-

De kosten voor het vervangen van gebroken ruiten en de gebroken
ruiten zelf.
Het schilderwerk dat beschadigd is bij het vervangen van de ruit.
Als het woonhuis langer dan drie maanden onbewoond is of als het
woonhuis verbouwd wordt of gekraakt is, is er geen dekking voor
ruitbreuk.

Keuze Verhuur
Verhuur je je woonhuis? Er moet dan een schriftelijke of digitale
huurovereenkomst zijn tussen jou en de huurder. Je kunt maximaal drie kamers
in de woning waar je zelf ook woont verhuren, of het hele woonhuis aan één
persoon of één gezin.
Verhuur je je woonhuis aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb? Dan geldt ook
dat de totale verhuurperiode niet langer mag zijn dan 17 weken per jaar. Is de
periode langer, vraag dan bij je adviseur naar de zakelijke verzekeringen.
Voor deze keuzedekking geldt de Basisdekking. Heb je de Allriskdekking
gekozen, dan geldt die niet voor het gedeelte van je woonhuis dat je verhuurt.
Schade door diefstal, oplichting of vandalisme door huurder is niet verzekerd.

Keuze Inboedel op een ander adres
Verzekerd is:
- Inboedel die langer dan drie maanden op een ander adres aanwezig is.
- Inboedel die op een ander adres aanwezig is, is tot € 7.500 verzekerd.
Als de inboedel meer waard is, kun je dit bedrag met de keuzedekking
verhogen.
- Alleen mogelijk voor inboedel in gebouwen binnen Nederland.
- Wij vergoeden maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven. Het gaat
om spullen in bijvoorbeeld een opslagruimte, garagebox of opslag
bij vrienden. Maar ook voor de inboedel van uitwonende studerende
kinderen.
- De Basisdekking geldt. Kies je de Allriskdekking? Die geldt niet voor
spullen op een ander adres.
- Beschadiging door vandalisme of diefstal is alleen verzekerd als er
braaksporen zichtbaar zijn aan het gebouw of aan het gedeelte van het
gebouw dat je in gebruik hebt.

Wat bepaalt je premie?
We bepalen de premie op basis van een aantal factoren, zoals je leeftijd,
inkomen, de grootte van je huis en de regio waar je woont. En ook de door
jou gekozen keuzedekkingen en/of eigen risico.

Wat is het eigen risico?
Voor stormschade geldt bij huurders- of eigenarenbelang een eigen risico
van € 75. Voor alle andere schadeoorzaken dan stormschade kun je kiezen
voor geen eigen risico, of een eigen risico van € 100 of € 500.

Wanneer geldt er geen eigen risico?

Wat is de dagwaarde?
Dit is de nieuwwaarde net voor de gebeurtenis, verminderd met een bedrag
voor waardevermindering door ouderdom of slijtage.

Vaststellen van de schade
We stellen samen met jou de schade vast. Dat doen we soms met hulp van
een deskundige. Je kunt ook zelf een deskundige kiezen. Zij kiezen in dat
geval gezamenlijk een derde deskundige die de schade bindend vaststelt.
Als we daarom vragen, moet je de schade kunnen aantonen. Bijvoorbeeld
met originele nota’s.

Voor de keuzedekkingen Glas, Beroepsuitrusting, Kostbaarheden verlies en
buitenshuis en Mobiele elektronica en de kosten om schade te voorkomen,
beperken en overige kosten geldt het eigen risico niet.

Wij geven extra

Wat vergoeden wij bij schade?

Je hebt garantie tegen onderverzekering voor je inboedel. Het maakt daarbij
niet uit wat de waarde van je inboedel is. Geldt er voor specifieke onderdelen
een maximum bedrag? Dan vergoeden wij maximaal dat bedrag.

Wij laten de inboedel herstellen door een herstelbedrijf dat wij
geselecteerd hebben. Is herstel niet mogelijk? Of wil je een vergoeding in
geld? Dan krijg je een vergoeding om dezelfde en gelijkwaardige spullen
nieuw te kopen.
Wij vergoeden de dagwaarde als het gaat om:
- Spullen die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde
- Een aantal voertuigen, zoals brom-/snorfiets, scooter, brom/
scootmobiel, segway en zitmaaier
- Losse onderdelen en accessoires van aanhangwagens, vaartuigen en
motorrijtuigen
- Gehuurde spullen
- Mobiele elektronica

Garantie tegen onderverzekering

Wil je meer informatie?
In de voorwaarden vind je meer informatie over de Inboedelverzekering.
Download ze via www.asr.nl/voordeelpakket of neem contact op met je
verzekeringsadviseur.

De Inboedelverzekering is onderdeel van het Voordeelpakket
De Inboedelverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket van in totaal
16 verzekeringen. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn.
Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad.
Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in het
Voordeelpakket geldt: bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen
wat je nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen
en de dekking die bij je past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Het Voordeelpakket heb je al vanaf één verzekering. Hoe meer
verzekeringen je afsluit in het Voordeelpakket, hoe meer korting je
kunt krijgen.

Overzicht
Al je verzekeringen, inclusief je totaalpremie, staan op een
overzichtelijk polisblad. Hierop zie je wat je wel en wat je niet hebt
verzekerd.

Keuze uit 16 schadeverzekeringen
In en om
uw woning
Woonhuis
Inboedel
Recreatiewoning

Op de weg
en op het water
Auto
Bestelauto
Motor
Bromfiets
Aanhangwagen
Toercaravan / Vouwwagen
Kampeerauto
Oldtimer (auto of motor)
Boot

Persoonlijke
bescherming
Aansprakelijkheid
Doorlopende reis
Rechtsbijstand
Ongevallen

Elk jaar een update
Om te weten of je Voordeelpakket nog aansluit bij jouw situatie,
ontvang je elk jaar een handige checklist.

Overleg met je adviseur

56598_0520

Overleg met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert er
tussentijds iets in je persoonlijke situatie? Geef dat dan direct door aan
je adviseur. Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

