Inboedelverzekering
Productkaart

Productkenmerken Inboedelverzekering
Definitie Inboedel
Met inboedel bedoelen wij:
•

Alle bezittingen die horen bij de huishouding. Dit zijn bezittingen die vallen onder het begrip
‘roerende zaken’.

•

Kantoor-/praktijkinventaris/beroepsgereedschap: het moeten wel eigen spullen zijn die
gebruikt worden voor eigen werk in loondienst.

•

Fietsen, bromfietsen, snorfietsen, elektrische fietsen, scootmobielen, zitmaaiers, elektrische
en gemotoriseerde maaiers, ongekentekende crossmotors, zeil- en surfplanken, Segways,
kano´s, opblaasbare boten zonder motor, val- en zweefschermen, aanhangwagens,
modelvoer- en vaartuigen zoals een drone. Dit geldt als deze voor privégebruik zijn en in of
bij de woning in een gebouw staan of liggen.

Verzekerd bedrag
•

De inboedel is verzekerd tot maximaal € 150.000,- met standaard garantie tegen
onderverzekering.

•

De waarde van de inboedel wordt vastgesteld met behulp van de Adresscanner van
Infofolio.

•

Wanneer de Adresscanner niet is gebruikt of wanneer het verzekerd bedrag hoger is dan
€ 150.000, dan is er geen garantie tegen onderverzekering.

Basisdekkingen
•

Uitgebreide dekking.

•

Allrisk dekking.

Uitgebreide dekking
De Uitgebreide dekking verzekert schade aan de inboedel veroorzaakt door onder andere:
•

Brand, schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien.

•

Schade door diefstal, inbraak, beroving of afpersing.

•

Omvallende bomen, gebouwen, antennes of het losraken van delen daarvan.

•

Storm.

•

Neerslag.

•

Wateroverlast als gevolg van hevige plaatselijke regenval.

•

Schade door onvoorziene lekkage van waterleiding, sanitair of verwarmingsinstallatie.

•

Schade aan voedingsmiddelen in diepvriezers en koelkasten door het niet functioneren van
diepvriezers of koelkasten.

•

Vandalisme.
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Allrisk dekking
De Allrisk dekking verzekert schade aan de inboedel veroorzaakt door onder andere:
•

De Uitgebreide dekking, +

•

Elke andere plotseling en onverwacht van buiten komende gebeurtenis die niet in de
Uitgebreide dekking is genoemd. Bijvoorbeeld: het vallen en omstoten van spullen.

•

Eigen gebrek van een zaak die tot de inboedel behoort waardoor schade ontstaat aan een
andere zaak die ook tot de inboedel behoort. Het eigen gebrek zelf is niet verzekerd.

Inboedel buiten de woning
Onder bepaalde voorwaarden is ook verzekerd:
•

Schade aan de inboedel in een gemeenschappelijke bergruimte of kelder.

•

Schade aan de inboedel op het balkon, de galerij, de tuin, het erf of onder het afdak.

•

Inboedel tijdelijk in een andere woning in Nederland voor een periode van maximaal 6
maanden.

•

Inboedel in Nederland en buiten een gebouw.

•

Inboedel in Europa binnen een gebouw voor een periode van maximaal 3 maanden tot
maximaal € 5000,-.

•

Inboedel in de auto, camper, caravan of boot tot maximaal € 500,-.

•

Inboedel in de kamer van studerende kinderen tot maximaal € 5.000,-.

•

Inboedel in een ziekenhuis of verpleeghuis als gevolg van diefstal tot maximaal € 250,-.

•

Schade aan huisdieren op basis van de Uitgebreide dekking tot maximaal € 2.500,-.

Keuze dekkingen
•

Verhuur:
Van het (gedeeltelijke) woonhuis gedurende een korte (maximaal 60 dagen) of langere
periode (minimaal 3 maanden). Het moet gaan om particuliere verhuur en tijdens de
verhuurperiode geldt alleen de Uitgebreide dekking.

•

Glas van het woonhuis:
Het gaat om glas dat primair bedoeld is om licht door te laten, maar ook niet primair licht
doorlatende douchedeuren, douchewanden en glazen binnendeuren vallen hieronder.

•

Buitenhuisdekking:
Voor het verzekeren van bezittingen buiten de woning in de gehele wereld met een
maximale vergoeding van € 7.500,- (voor bepaalde bezittingen zoals sieraden en mobile
devices geldt een lager maximum).

•

Verhoging verzekerd bedrag:
o

Sieraden tot maximaal € 50.000,-

o

Bijzondere bezittingen tot maximaal € 50.000
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o
•

•

Eigenaars-/Huurdersbelang tot maximaal € 50.000

Smart Home:
o

Aan onderdelen van de Smart Home woningbeveiliging en voor de gevolgschade
aan de inboedel.

o

Als deze ontstaat als gevolg van een storing of onbedoelde verkeerde bediening
van de onderdelen van de Smart Home woningbeveiliging

Onbeperkte nieuwwaarde:
Standaard vergoeden wij tot maximaal 3 jaar o.b.v. nieuwwaarde. De verzekeringnemer
kan kiezen voor een onbeperkte periode van nieuwwaardevergoeding voor zijn inboedel,
met uitzondering van een aantal zaken zoals fietsen, mobiele elektronica, sportuitrusting,
kunst, antiek en verzamelingen.

Uitsluitingen
Niet verzekerd is onder andere:
•

Onvoldoende of slecht onderhoud.

•

Neerslag dat via openstaande ramen/deuren binnenkomt of vocht door muren.

•

Normaal gebruik. Bijvoorbeeld vlekken, barsten, krassen, deuken en schrammen.

•

Verduistering of vermissing.

•

Schade door huisdieren of door huisdieren van anderen die men heeft binnengelaten.

•

Onderhouds-, reparatie- of reinigingswerkzaamheden die ondeskundig aan deinboedel zijn
uitgevoerd.

•

De overheid. Bijvoorbeeld als de overheid uw inboedel in beslag neemt, opeist of
beschadigt.

•

Het woonhuis is gekraakt.

Eigen risico's
Standaard eigen risico

€0

Vrijwillig eigen risico mogelijk van

€ 100, € 300 of € 500

In de volgende gevallen geldt er een (extra) eigen risico:
Keuze verhuur

€ 300,-

Mobiele elektronica

€ 300

Allrisk dekking (niet op Uitgebreide dekking)

€ 100,-

Buitenhuisdekking

€ 100,-
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Provisie
De provisie bedraagt 25%.

Tekencommissie
De hoogte van de tekencommissie is conform de Volmachtovereenkomst.

Poliskosten
De hoogte van de poliskosten wordt bepaald door de Gevolmachtigd Agent.

Assurantiebelasting
De assurantiebelasting bedraagt 21%.

Contractduur
De contractduur bedraagt één jaar, met jaarlijkse verlenging van één jaar.

Betalingstermijnen
De premie kan per jaar, halfjaar, kwartaal of maand worden betaald, zonder premietoeslag.

Product highlights
•

Standaard garantie tegen onderverzekering tot € 150.000,- op basis van de Adresscanner
van Infofolio.

•

Standaard aanvullende dekkingen meeverzekerd voor inboedel buiten het huis of elders.

•

Verschillende Keuzedekkingen:
o

Verhuur

o

Glas

o

Buitenhuisdekking

o

Verhoging verzekerd bedrag

o

Smarthome

o

Onbeperkte nieuwwaarderegeling

•

Schadeherstel in natura voor Glasschades via de Glaslijn 0800 – 020 72 07.

•

Extra premiekorting voor 60 plussers.

Deze Productkaart geeft alleen een samenvatting van de belangrijkste productkenmerken. In
de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de Inboedelverzekering. Download ze via
https://rhion.nl/verzekeringen/particulier/inboedelverzekering.
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