
 

Bezoekadres 

Pettelaarseweg 180H 

5216 BW  ’s-Hertogenbosch 
 

U kunt dit formulier sturen naar: 

Antwoordnummer  10812 

5200 WB  ’s-Hertogenbosch 

E  info@dekoningadviesgroep.nl 

T  (073) 644 60 55 

www.dekoningadviesgroep.nl 

 

 

Inboedelwaardemeter 2014 
Geldig t/m 31 december 2014 

 

Naam  :  _______________________________________________________ 

Adres  :  _______________________________________________________ 

Postcode/woonplaats  :  __________________________________________ 

Polisnummer (indien bekend)  :  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Leeftijd hoofdkostwinner               punten 

 

35 jaar en jonger   22 

36 t/m 50 jaar    29 

51 t/m 70 jaar    39 

71 jaar en ouder   37 

 Aantal punten:  

 

 

Samenstelling huishouden                     punten 

 

Alleenstaande     0 

(met/zonder inwonende kinderen)   

Echtpaar/samenwonende  10 

(met/zonder inwonende kinderen) 
 

 Aantal punten:  

 

 

Netto maandinkomen hoofdkostwinner         punten 

 

Tot en met € 1.000     0 

€ 1.001 tot en met € 2.000   10 

€ 2.001 tot en met € 3.000  17 

€ 3.000 tot en met € 4.850  28 

 

 Aantal punten: 

 

 

Oppervlakte woning              punten 

 

Tot en met 90 m²    0 

91 ² tot en met 140 m²   6 

92 141 m² tot en met 190 m²  18 

191 m² tot en met 300 m²  23 
 

  Aantal punten:  

 

 

 

 

 

 Totaal aantal punten:                                  x €1.032 =                        Subtotaal bijtellingen:                                                  €                                          (B)    

  Subtotaal geschatte waarde inboedel:  €                             (A)                    Subtotaal geschatte waarde inboedel                       €                                          (A) 

                 Totaal geschatte waarde van uw  inboedel (A+B)  €  

 

 

 
  

    

 

 

 

Bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd) 
Bijzondere bezittingen zijn verzekerd tegen gemiddeld vastgestelde bedragen zoals onderstaand 

weergegeven. Bezit u meer dan deze gemiddelde bedragen, dan kunt u hieronder die hogere 

waarden opgeven. 

 

Heeft u meer dan €12.000 aan audiovisuele- en comupterapparatuur? 

       Ja        Nee    Zo ja, welk bedrag boven de € 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? 

       Ja        Nee    Zo ja, welk bedrag boven de € 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)kortaal of andere 

dergelijke stoffen, alsmede parels. 

 

Heeft u meer dan € 15.000 aan andere bijzondere bezittingen? 

      Ja         Nee    Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000?   _________________ 

Onder bijzondere bezittingen worden waardevolle eigendommen verstaan, zoals o.a. verzamelingen, 

antiek, kunst, muziekinstrumenten, enz.  

 

Is er sprake van:           huurwoning             koopwoning 
 

Indien het een huurwoning  betreft, is het huurdersbelang meer dan € 6.000?                                               

      Ja         Nee    Zo ja, welk bedrag boven de € 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 voorzieningen, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes, 

schuttingen, enz.  

 

Indien het een koopappartement betreft, heeft u een eigenaarsbelang? 

(eigenaarsbelang kan tot max. €35.000 meeverzekerd worden). 

        Ja         Nee     Zo ja, voor welk bedrag?  __________________________ 

Onder eigenaarsbelang worden alle aard- en nagelvaste met de woning verbonden verbeteringen 

en/of voorzieningen verstaan die u als appartementseigenaar voor eigen rekening heeft aangebracht 

en die niet gedekt zijn op een verzekering ten name van de VVE. Hieronder vallen o.a. verbeteringen 

aan de C.V., keuken en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, e.d. 

 

Handtekening                                                                                        Deze inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld. 
 

____________________________________________                 Datum: _______________  Plaats: __________________________________ 

De waarde van uw inboedel stelt u op een eenvoudige en objectieve wijze vast 

met deze inboedelwaardemeter. Als bij het aanvragen of wijzigen van een 

inboedelverzekering de te verzekeren waarde is bepaald aan de hand van de 

inboedelwaardemeter, zal de verzekeraar in geval van schade 5 jaar lang geen 

onderverzekering toepassen.  Wij sturen u iedere vijf jaar een nieuwe waarde 

meter, waardoor uw garantie tegen onderverzekering behouden blijft.  


