Uitgave februari 2017

InboedelWaardeMeter ZPP
1. Gegevens verzekeringnemer
Naam en voorletter(s)				
Adres						

huisnr.

Postcode en woonplaats
Polisnummer (indien bekend)		

2. 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		

3. Samenstelling huishouden
alleenstaande (met of zonder inwonende kinderen)		  0
echtpaar/samenwonende (met of zonder 				 10
inwonende kinderen)
										Aantal punten			

4. Netto maandinkomen hoofdkostwinner
		
t/m € 1.000,-						 0
€ 1.001,- t/m € 2.000,-						 10
€ 2.001,- t/m € 3.000,-						 17
€ 3.001,- t/m € 4.850,-						 28
										Aantal punten			

5. Oppervlakte woning
t/m 90 m2							 0
91 m2 t/m 140 m2							 6
141 m2 t/m 190 m2							18
191 m2 t/m 300 m2							23
										Aantal punten			
				 												
+
										Totaal aantal punten		

   x € 1.004,- =

€

6. Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)
• Heeft u meer dan € 12.000,- aan audiovisuele en computerapparatuur?
Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000,-?													

€

• Heeft u meer dan € 6.000,- aan lijfsieraden?
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000,-?													

€

• Wilt u dit bedrag tegen diefstal meeverzekeren?		

ja

nee

• Heeft u meer dan € 15.000,- aan bijzondere bezittingen?
Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000,-?													
				 															

€
				

+

7. De geschatte totale waarde van uw inboedel
Totale waarde																	

€

360-40.1702

z.o.z.

Postbus 93604 2509 AV Den Haag www.nn.nl
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8. Ondertekening
De InboedelWaardeMeter is door mij naar waarheid ingevuld en ik verzoek hierbij
Nationale-Nederlanden de geschatte totale waarde als verzekerde som op mijn
Inboedelverzekering op te nemen.
Plaats										Datum (DDMMJJJJ)				Handtekening

Toelichting
Als u de te verzekeren waarde vaststelt met de InboedelWaardeMeter wordt bij schade geen
onderverzekering toegepast.
Netto maandinkomen hoofdkostwinner
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het
huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen,
ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uikeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen
worden niet meegerekend. De InboedelWaardeMeter kan niet worden gebruikt als het netto
maandinkomen van de hoofdkostwinner meer bedraagt dan € 4.850,-.
Oppervlakte woning
Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle
bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning, alsmede de buitenshuis aanwezige privé
(berg)ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox. De InboedelWaardeMeter kan niet worden
gebruikt als de oppervlakte van de woning groter is dan 300 m2.
Audiovisuele en computerapparatuur
Hieronder vallen:
• alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur
• alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers)
• alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur
• alle standaardsoftware
• alle geluids-, beeld-, en informatie dragers (b.v. CD’s, DVD’s, diskettes, USB-sticks)
Lijfsieraden
Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te
worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander materiaal, gesteente, mineraal,
parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.
Bijzondere bezittingen
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan, zoals bijvoorbeeld:
• verzamelingen
• antiek
• kunst
• muziekinstrumenten
Voor onderdelen van de inboedel die zijn begrensd, geldt de garantie tot het maximum van het
aangegeven bedrag. Als echter sprake is van bijtellingen van die onderdelen, dan geldt de
garantie zonder maximum. Bij verhuizing, schade of na verloop van vijf jaar kunnen wij vragen
het verzekerde bedrag opnieuw vast te stellen met de InboedelWaardeMeter, zodat de garantie
kan worden verlengd.
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