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Roy-data

Aantal zuivere 
schadevrije 
jaren

Aantal zuivere schadevrije jaren in het volgende verzekeringsjaar

Zonder schade Met 1 schade 
die leidt tot 
terugval in 
zuivere 
schadevrije 
jaren

Met 2 schaden 
die leiden tot 
terugval in 
zuivere 
schadevrije 
jaren

Met 3 schaden 
die leiden tot 
terugval in 
zuivere 
schadevrije 
jaren

Met 4 of meer 
schaden die 
leiden tot 
terugval in 
zuivere schade-
vrije jaren

>=16 +1* 10 5 0 -5

15 16 10 5 0 -5

14 15 9 4 -1 -5

13 14 8 3 -2 -5

12 13 7 2 -3 -5

11 12 6 1 -4 -5

10 11 5 0 -5 -5

9 10 4 -1 -5 -5

8 9 3 -2 -5 -5

7 8 2 -3 -5 -5

6 7 1 -4 -5 -5

5 6 0 -5 -5 -5

4 5 -1 -5 -5 -5

3 4 -2 -5 -5 -5

2 3 -3 -5 -5 -5

1 2 -4 -5 -5 -5

0 1 -5 -5 -5 -5

-1 0 -5 -5 -5 -5

-2 -1 -5 -5 -5 -5

-3 -2 -5 -5 -5 -5

-4 -3 -5 -5 -5 -5

-5 -4 -5 -5 -5 -5

* = het aantal zuivere schadevrije jaren wordt met 1 verhoogd. 
Het maximum aantal schadevrije jaren is 99. 
De door het Actuarieel Genootschap gehanteerde objectieve actuariële berekeningen en de daaruit voortvloeiende 
vaste terugvaltabel hebben uitgewezen dat meer dan 15 schadevrije jaren geen invloed meer hebben op het 
(actuariële) risico voor de verzekeraar en de beoordeling daarvan. Dit heeft als gevolg dat ongeacht het aantal 
zuivere schadevrije jaren boven de 15 de terugval bij een schade altijd naar 10 zal zijn.
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Polisvoorwaarden gebouwenverzekering

Hoe bepalen wij de hoogte van het schadebedrag?
Welk bedrag wij aan u betalen, hangt af van of u uw gebouw na schade wel of niet laat herstellen of herbouwen.

U laat uw gebouw herstellen
Kunt u de beschadigde delen van uw gebouw herstellen? Dan betalen wij de herstelkosten. Bij herstelkosten gaan 

wij uit van de staat van uw gebouw voor de schade (zelfde soort, materiaal en kwaliteit). Zijn door het herstel delen 

van uw gebouw meer waard geworden? Dan trekken wij deze meerwaarde af van de herstelkosten. Wij betalen 

nooit meer herstelkosten dan de herbouwwaarde van uw woning.

U laat uw gebouw binnen twaalf maanden herbouwen
Laat u het gebouw binnen twaalf maanden herbouwen? Dan betalen wij uw schade op basis van de 

herbouwwaarde. 

Let op!

Voor asbesthoudende onderdelen betalen wij niet de volledige herstelkosten of herbouwwaarde. Bij het vaststellen 

van het bedrag dat wij betalen bij schade aan asbesthoudende onderdelen van uw gebouw, wordt rekening 

gehouden met de volgende afschrijving op de herbouwwaarde:

2019 50%

2020 60%

2021 70%

2022 80%

2023 90%

2024 100%

U besluit om uw gebouw niet te herstellen of te herbouwen 
Als u het gebouw niet gaat herstellen of gaat herbouwen binnen twaalf maanden, bepalen wij eerst wat de 

verkoopwaarde van uw gebouw is vlak voor de schade en vlak na de schade. Het verschil tussen deze twee 

verkoopwaardes is het bedrag dat wij betalen.

Wij stellen tevens de herstelkosten en de herbouwwaarde vast van uw gebouw. Is het goedkoper om uw gebouw te 

herstellen of te herbouwen? Dan betalen wij de schade op basis van herstelkosten of de herbouwwaarde.
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Let op!

Wij betalen het laagste bedrag (verschil tussen de verkoopwaarde vlak voor de schade en vlak na de schade of 

herstelkosten of herbouwwaarde) ook, wanneer voor het ontstaan van de schade:

• Uw gebouw leeg en te koop stond.

• Uw gebouw langer dan twee maanden niet in gebruik was en te koop stond.

• Uw gebouw gekraakt was.

• U van plan was het gebouw af te breken.

• Uw gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening.

• Uw gebouw door de gemeente onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard. 

Uw dient ons binnen twaalf maanden na het ontstaan van de schade per brief of e-mail te laten weten of u uw 

gebouw laat herstellen. Als wij uw bericht pas na twaalf maanden ontvangen, stellen wij de schade vast op basis van 

de herstelkosten, de herbouwwaarde en het verschil tussen de vlak voor de schade en vlak na de schade. Wij 

betalen u dan het laagste bedrag.
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Inboedelwaardemeter 2016

Naam verzekeringsnemer:
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    punten
hoofdkostwinner   

• Tot en met € 1.000,-  0

• € 1.001,- tot en met € 2.000,- 10

• € 2.001,- tot en met € 3.000,- 17

• € 3.001 tot en met € 4.850,- 28

Aantal punten:

Oppervlakte woning   punten
• Tot en met 90m2   0

• 91m2 tot en met 140m2  6 

141m2 tot en met 190m2  18

• 191m2 tot en met 300m2  23

Aantal punten:

Totaal aantal punten:

     x € 1.004,-

Subtotaal geschatte waarde 

inboedel (A):

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,-? €

• Heeft u meer dan € 15.000,- aan bijzondere bezittingen? 

Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000,-? €

• Is het huurdersbelang meer dan € 6.000,-?  

Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000,-? €

Subtotaal bijtellingen (B)   €

De geschatte totale waarde van uw inboedel is:

Tel A en B op     €

De inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld.

Plaats:

Datum:

Handtekening:
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Toelichting bij de inboedelwaardemeter

Algemeen

De inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve 

wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt 

afsluiten of wilt wijzigen.

Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde van 

de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de 

inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de 

hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning.

Let op: 

1. De inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner 

maximaal € 4.850,- bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300m².

2. De inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast 

te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast 

wordt geadviseerd om deze inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering 

met garantie tegen onderverzekering.

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 uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

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.

Audiovisuele en computerapparatuur

Hieronder vallen:

• beeld- en geluidsapparatuur;

• computerapparatuur: desktops, werkstations, servers, laptops, netbooks, note-books, tablets, etc.;

• bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur en actuele software;

• gameconsoles en gamesoftware;

• geluids-, beeld- en informatiedragers: cd’s, dvd’s, usb-sticks, geheugenkaarten, harddisks, cd-/dvd-branders;

• telefoons: mobiel, smartphones, inclusief prepaid kaarten.

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.
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Bijzondere bezittingen

Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

• verzamelingen;

• antiek;

• kunst;

• muziekinstrumenten.

Huurdersbelang

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 c.v., keuken- en sanitaire 

installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen.

Als u eigenaar bent van het huis of het appartement hoeft u dus niets in te vullen.
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Voorwaarden zorgverzekering

B.14. Mondzorg vanaf 18 jaar
Zorg: waar hebt u recht op?

Naast de zorg die beschreven staat in artikel B.12. omvat de zorg:

a. Kaakchirurg (medisch specialistische zorg): dit omvat mondzorg voor mond-, kaak- en aangezichts- chirurgie 

zoals medisch specialisten die plegen te bieden. Deze mondzorg bestaat uit:

• specialistische chirurgische mondzorg;

• daarbij behorend röntgenonderzoek;

• opname in de laagste klasse van een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg) voor 

maximaal 3 x 365 dagen en tijdens de periode van opname de medisch specialistische behandeling, de 

verpleging en de verzorging, de paramedische zorg, de geneesmiddelen, hulpmiddelen en 

verbandmiddelen die bij de behandeling horen.

b. Kunstgebit (uitneembare volledige gebitsprotheses):

dit omvat mondzorg naar de normen van tandartsen en bestaat uit:

• een vergoeding van 75% van de kosten van

• het maken en plaatsen van:

• een uitneembare volledige gebitsprothese; of

• een tijdelijke uitneembare volledige (immediaat-) gebitsprothese; of

• een uitneembare volledige vervangingsprothese; of

• een uitneembare volledige overkappingsprothese op één of meerdere natuurlijke elementen voor 

de boven- en/of onderkaak;

• een vergoeding van 90% van de kosten voor reparatie en/of het rebasen van:

• een bestaande uitneembare volledige gebitsprothese; of

• een bestaande uitneembare volledige overkappingsprothese, al dan niet op tandheelkundige 

       implantaten.

c. Ondergebit op implantaten (volledige gebitsprothese die op een tandheelkundig implantaat wordt vastgemaakt). 

Hierbij behoort het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur (het kliksysteem). Dit omvat 

mondzorg naar de normen van tandartsen en bestaat uit:

• een vergoeding van 90% voor de overkappingsprothese voor de onderkaak; of

• een vergoeding van 92% voor de overkappingsprothese voor de bovenkaak.

d. implantaat met kroon voor verzekerden tot en met 22 jaar: vervangen van snij- of hoektanden (met niet-

plastische materialen) en het plaatsen van tandheelkundige implantaten. Deze zijn nodig omdat één of meer 

blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd. Of omdat u deze tanden mist als direct gevolg van een 

ongeval voor uw 18e jarige leeftijd.
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Let op! 

• Kijk voor de algemene uitsluitingen in artikel A.21.

• De zorg valt onder het eigen risico.

• De zorg omvat niet:

• parodontale chirurgie door een kaakchirurg (chirurgie aan de steunweefsels van tanden en kiezen,  

 zoals het tandvlees);

• het plaatsen van een tandheelkundig implantaat;

• ongecompliceerde extracties;

• een mandibulair repositie apparaat (MRA) inclusief diagnostiek en nazorg (codes G71, G72 en G73).  

 Het betreft een hulpmiddel tegen snurken;

• U hebt geen hogere aanspraak dan waarvoor wij een akkoordverklaring hebben gegeven.

• Uit dit artikel vergoeden wij niet:

• de wettelijke eigen bijdrage van 25% voor een kunstgebit (volledige prothese), immediaatprothese,  

 vervangingsprothese of overkappingsprothese;

• de wettelijke eigen bijdrage van 10% voor reparatie en/of rebasen van uw volledige gebitsprothese;

• de wettelijke eigen bijdrage van 10% voor een overkappingsprothese op een implantaat voor de   

 onderkaak en/of 8% voor de overkappingsprothese op een implantaat voor de bovenkaak.

In een aanvullende verzekering kan deze zorg wel verzekerd zijn. Op uw Vergoedingen Overzicht kunt u zien of dit zo is.
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Samenvatting VRKI 2.0 versie 2019  
Deze samenvatting is met zorg samengesteld; bij vragen of twijfel kunt u de complete tekst raadplegen op: www.hetccv.nl. De inbraakgevoeligheid van 
woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel. De totale waarde ervan bepaalt de risicoklasse. 
De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen. 

 

WONINGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de waarde ervan en onder 
welke omstandigheden die goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn)  
De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.
 

BEDRIJVEN 
  

Onder attractieve zaken van de inboedel wordt verstaan: 

• Audiovisuele en computerapparatuur;  

• Lijfsieraden en contant geld of waardepapieren;  

• Bijzondere bezittingen: bijvoorbeeld antiek, kunst, 

muziekinstrumenten en verzamelingen. 
 
Attractiviteit kenmerkt zich door: 

• De waarde van de attractieve zaken, zoals door de 

opdrachtgever aangegeven en vastgelegd in het 

Intakedocument; 

• De zaken die ‘gemakkelijk te vervoeren’ zijn. Dit houdt 

in dat het ‘onder de arm mee te nemen’ is. 

• Wanneer de zaken te verhandelen zijn. 
 
E) 
 

 

   BEVEILIGINGSMATRIX WONINGEN – minimale eisen 
 

WAARDE ATTRACTIEVE 
ZAKEN VAN DE INBOEDEL 

RISICO- 
KLASSE 

COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

Uitgangspunt: CO en/of ME maatregelen toepassen 

VOORWAARDEN 

 

t /m  € 50.000 
 

1 
 

of: O1 + BK2 
of: O1 + BK1 + EL1 + AT1 + RE1  

 

 

€ 50.001 t/m € 100.000 
 

2 
 

of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

 

€ 100.001 t/m € 150.000 
 

3 of: O2 + BK3 + EL2 + AT3 + RE2 
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE2 
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

 

meer dan € 150.000 
 

4 
 

Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: 
O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE3 + CO3 en/of ME3 

 

 

 

 

 

ATTRACTIVITEIT 
 

  RISICOKLASSEN BEDRIJVEN 
 

 

  WAARDE x € 1.000 
 

 
 

< € 
7,5 

 

€ 7,5 
€ 75 
 

 

€ 75- 
€ 150 

 

€ 150- 
€ 300 

 

> € 300 

 

L 
 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

M 
 

 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

H 
 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

4 
 

ZH 
 

 
 

2 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 

 
Aandachtspunten voor bedrijven: 
• Niveau BK3 en BK4 zijn primair bedoeld voor gevels 

waarachter zich direct attractieve goederen bevinden; 
• Vanaf risicoklasse 3 kan tevens ramkraakbeveiliging van 

toepassing zijn (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 3). 
 

 
 
 

 
Organisatorische maatregelen 
O1 
O2 

Standaard organisatorische maatregelen 
O1 met daarbij een omschrijving van de 
specifieke organisatorische maatregelen 
die zijn toegespitst op het risico 

 

Bouwkundige maatregelen 
BK1 Bouwkundige maatregelen met 

functionerend hang- en sluitwerk en 
goede kwaliteit van de gevelelementen  

BK2 Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid  
BK3 Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid  
BK4 Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid  
 

Compartimenterings maatregelen 
CO1 Geen prestatie-eis voor 

inbraakwerendheid  
CO2 Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid  

CO3 Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid 

CO4 Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid 

 

 

Meeneembeperkende maatregelen 
ME1 Geen prestatie-eis voor diefstalvertraging    
ME2 Prestatie-eis: 3 min. diefstalvertraging 
ME3 Prestatie-eis: 5 min.  diefstalvertraging 
ME4 Prestatie-eis: 10 min. diefstalvertraging 
 
Elektronische maatregelen 
EL1 Grade 2  
EL2 Grade 2  
EL3 Grade 2 / Grade 3 
EL4 Grade 3 + maatwerk 
Zie verder VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6 
 
Schildetectie (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6) 
SD1 Woningen: openstanddetectie op 

bereikbare, beweegbare gevelelementen.  
Bedrijven: openstanddetectie op 
nooduitgangen 

SD2 Voor bereikbare vaste en beweegbare 
gevelelementen 

SD3 Voor bereikbare vaste en beweegbare 
gevelelementen , wanden, vloeren en 
daken 

SD4 Detectie op terreingrenzen + 
camerasysteem met video-analytics met 
doormelding naar de PAC 

 

Alarmtransmissie 
AT1 Zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 7 
 
 
AT2 
AT3 
AT4 

ATS Security 
grade 

Ontvangst 
PAC 

SP2/DP1 Grade 2 T2 

DP3 Grade 3 T4 

DP4 Grade 3 T5 
 

 
Reactie 
RE1 Alarmopvolging ontvanger bericht op 

mobiele telefoon. Bij woningen: door de 
bewoner, buren of passanten die reageren 
op luid- en/of optische alarmgevers  

RE2 Alarmopvolging door PAC naar 
sleutelhouder(s) 

RE3 Alarmopvolging door PAC naar een erkende 
particuliere beveiligingsorganisatie. Of RE2 + 
technische alarmverificatie  waarbij 
opvolging door sleutelhouder + prioriteit 1 
politie 

RE4 Technische alarmverificatie verplicht 
Alarmopvolging door PAC naar een erkende 
particuliere beveiligingsorganisatie (max 15 
min.) en prioriteit 1 politie 

 

BEVEILIGINGSMATRIX BEDRIJVEN – minimale eisen 
 
 

 

RISICOKLASSE 
 

 

COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
 

VOORWAARDEN 
 

 

1 
 

of: O1 + BK2 
of: O1 + BK2 + EL1 + AT1 + RE1 
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

(1) 
(3) 
- 

 

 

2 
 

of: O1 + BK3 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 
of: O1 + BK1 + EL3 + AT2 + RE2 + CO3 en/of ME3 

 - 
(2) 
 - 
 - 

 

 

3 
 

of: O2 + BK4 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 
of: O2 + BK3 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE3 + CO3 en/of ME3 
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE3 + CO4 en/of ME4 

 - 
(2) 
 - 
 - 

 

 

4 
 

Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: 
of: O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE4 + CO4 en/of ME4 
of: O2 + BK4 + EL4 + SD3 + AT4 + RE4 

 
 

 

Voorwaarden: 
(1) Niet voor bedrijven waar niet of nauwelijks sociale controle kan plaatsvinden 
(2) Niet bij Zeer Hoge attractiviteit 
(3) AT1 mét doormelding GSM verplicht 

 



Indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris 2019
Exclusief of exclusieve goederen zijn A-merkartikelen, die als zodanig een verhoogde 
aantrekkelijkheidhebben voor diefstal wegens hun goede verhandelbaarheid in 
combinatie met een hoge waarde. Overige goederen en inventaris zowel voor eigen 

gebruik, winkel of showroom en in een magazijn vallen onder attractiviteit L (laag). 
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar bijlage 1 van de VRKI 2.0 deel A. 
Indien goederen niet voorkomen in de lijst of bij twijfel, raadpleeg de verzekeraar. 

A  Aanhangwagens  M  M  M
 Aardewerk, porselein (niet antiek)  L  L  M
 Aggregaten  M  H  H
 Antiek – kleingoed (zoals klokken, porselein, boeken, zilver e.d.)  H  H  ZH
 Antiek – groot (zoals kasten, meubels)  L  L M
 Assimilatieverlichting  L  H  ZH
 Auto/bestelauto (geen vrachtauto’s) gehele voertuig
 exclusieve of diefstalgevoelige merken H  H  H
 Andere merken  M  M  M
 • audio-, visuele en navigatieapparatuur  H  ZH  ZH
 • banden  L  M  H
 • velgen (lichtmetaal)  M  H  ZH
 • airbags M  M  ZH
 • andere onderdelen  M  M  M
 • automotive styling onderdelen  H  H  ZH
 • katalysatoren  M  M  ZH
B Babymelkpoeder (Nederlandstalige verpakking)  L  H  ZH
 Bedden en matrassen (exclusieve merken)  -  M  H
 Beeld- en geluidsapparatuur, audiovisuele apparaten  H  ZH  ZH
 Beeld- en geluidsdragers  H  ZH ZH
 Bijouterieën (exclusief edelmetalen)  L  H  H
 Bloemen (droog- en zijdebloemen)  -  M  M
 Bloemen (overig) -  L  M
 Boten  H  H  H
 Brandstoffen, zoals benzine, diesel  L  L  M
 Breimachines, naaimachines L  M  M
 Brilmonturen (exclusieve merken)  -  H  H
 Brilmonturen (anders dan exclusieve merken)  -  L  M
	 Bromfietsen,	scooters	en	fietsen	 M		 H		 H
 Buitenboordmotoren  L  H  H
C  Campinguitrusting  L  M  M
 Caravans en campers L  M M
 Compressoren  M  H  H
 Computerapparatuur en aanverwante: 
 • laptops, notebooks, tablets ZH  ZH  ZH
 • printercartridges  L  H  H
 • computers (zijnde DTP, CAD, CAM apparatuur)  ZH  ZH  ZH
 • desktopcomputers, werkstations, servers  M  H  ZH
 • geheugenkaarten, harddisks, SSD  M  H ZH
 • computerrandapparatuur (printers, scanners, multifunctionals)  L  M  M
 • actuele software  L  H  ZH
 • gameconsoles en gamesoftware  M  H  ZH
 Cosmetica (exclusieve merken)  -  H  H
 Cosmetica (overige merken)  -  M  H
D  Dekbedovertrekken en linnengoed  L  M  H
 Dieren – exclusief en/of exotisch (overleg met verzekeraar)  -  -  -
 Dranken
 • zwak alcoholisch (bieren, wijn, mixdrankjes e.d.)  L  M  M
 • gedestilleerd  L  H  ZH
F 	 Fietsen,	bromfietsen,	scooters		 M		 H		 H
	 •	fietsen	(elektrisch)		 H		 ZH		 ZH
	 •	fietsen	(exclusieve	merken)		 H		 ZH		 ZH
	 Foto-	en	filmapparatuur		 ZH		 ZH		 ZH
G  Geld en geldwaardige documenten  ZH  ZH  ZH
 Geneesmiddelen zonder opiaten  M  H  ZH
 Geneesmiddelen met opiaten  H  H  ZH
 Gereedschappen:
 • elektrisch  H  ZH  ZH
 • niet elektrisch  M  H  H
 • gemotoriseerde bos-, tuin- en parkgereedschappen  ZH  ZH  ZH
 • meetapparatuur – elektronisch (laser, oogmeetapparatuur e.d.)  H  ZH  ZH
 • meetgereedschap L  M  M
 • luchtgereedschap  L  M  M
 • lasapparatuur  L  M  M
 • werkmaterieel in overleg met verzekeraar
   (zie ook tuin- en parkmachines/land- en tuinbouwmachines)  -  -  -
 • Snijgereedschappen CNC-machines metaalindustrie  H  ZH  ZH
 • hogedrukreinigers  M  H  H
H  Haarden en kachels (exclusieve merken)  -  M  H
 Huishoudelijke elektrische apparaten – klein, zoals mixer, tosti-,
	 koffieapparaat,	stofzuiger	e.d.		 L		 M		 H
 Huishoudelijke elektrische apparaten – groot, zoals was-,  
 droog-, koel- en inbouwapparatuur e.d.  L  M  M
 Horloges (exclusieve merken)  H  ZH  ZH
 Horloges (andere merken) L  M  M
I  Instrumenten (medische, laboratorium)  L  M  M
J  Juwelen/sieraden (niet zijnde prullaria)  H  ZH  ZH
K Kachels en haarden (exclusieve merken)  -  M  H
 Kampeerartikelen (geen caravans, campers, kleding)  -  M  M
 Kappersartikelen  L  M  M

 Karpetten en tapijten (exclusief en/of handgeknoopt)  H  ZH  ZH
 Kassa- en weegapparatuur  L  M  M
 Keukens en keukeninrichting  L  M  M
 Kleding
 • badkleding (exclusieve merken)  -  H  ZH
 • bont, leer, suède  -  ZH  ZH
 • confectie  -  H  H
 • confectie (exclusieve merken)  -  ZH  ZH
 • jeans  -  M  H
 • jeans (exclusieve merken)  -  H  ZH
 • baby-, kinderkleding  -  M  M
 • baby-, kinderkleding (exclusieve merken)  -  H  H
 • bruidskleding  -  M  M
 • sportkleding  -  M  H
 • sportkleding (exclusieve merken)  -  ZH  ZH
 • kousen/panty’s  -  M  H
 • lingerie  -  M  H
 • lingerie (exclusieve merken)  -  H  ZH
 • werkkleding (exclusieve merken)  -  M  M
 • motorkleding en helmen (exclusieve merken)  L  ZH  ZH
 Koffers, tassen (exclusieve merken en/of modellen)  L  H  H
 Koffers, tassen (andere merken)  L  M  M
	 Koffie		 M		 M		 H
	 Koffiezetmachines	(professioneel)		 M		 H		 ZH
 Kristal verzamelstukken  H  H  ZH
 Kunstvoorwerpen (overleg met verzekeraar)  -  -   -
L  Lederwaren (zoals portemonnee, handschoenen, tassen etc.)  L  H  H
M  Matrassen en bedden (exclusieve merken)  -  M  H
 Metalen  L  M  H
 • roestvrij staal, lood, koper, messing, brons  H  H  H
 • edelmetalen (zoals zilver, goud etc., exclusief sieraden)  H  ZH  ZH
 Meubelen (exclusieve merken)  L  M  H
 Mobiele telefoons (niet smartphones – zie ook Telefoons)  M  M  M
 Motoren, trikes, jet-skis en quads  M  H  H
 Muziekinstrumenten (exclusief of draagbaar)  H  H  ZH
 Muziekinstrumenten (overig)  L  H  H
N  Naaimachines, breimachines  L  M  M
 Noten en zuidvuchten  L  M  M
O  Optische artikelen (zoals verrekijkers, microscopen e.d.)  L  M  H
P  Parfums (exclusieve merken)  -  ZH  ZH
 Parfums (overige merken) -  M  H
R  Rookwaren  H  ZH  ZH
S  Sanitair (exclusieve merken)  L  M  H
 Schilderijen (geen antiek, geen prullaria) en/of dure reproducties  M  H  H
 Schoenen (exclusief sportschoenen)  L  M  H
	 Scooters,	bromfietsen	en	fietsen		 M		 H		 H
 Scooters, elektrisch M H  ZH
 Schrijfwaren (exclusieve merken)  -  M  M
 Seksartikelen  -  M  M
 Sieraden/juwelen (niet zijnde prullaria)  H  ZH  ZH
 Speelgoed (elektrisch en/of exclusieve merken)  L  M  H
 Speelgoed (zijnde uitsluitend computerspellen)  L  H  ZH
 Speelgoed (anders)  L  M  M
 Sportartikelen, -apparaten en -attributen  L  M  H
 Sportschoenen, sneakers  L  ZH  ZH
T  Tabakswaren  H ZH  ZH
 Tapijten en karpetten (exclusief en/of handgeknoopt)  H  ZH  ZH
 Tassen, koffers (exclusieve merken en/of modellen)  L  H  H
 Tassen, koffers (overige)  L  M  M
 Telefoons
 • GSM telefoons (niet smartphone)/pre-paid kaarten  M  M  M
 • smartphones  ZH  Z H  ZH
 Textiel (geen rollen stoffen, geen manufacturen)  -  M  M
 Tuin- en parkmachines (klein werkmaterieel zoals minigravers)  M  H  ZH
 Tuinplanten  L  L  M
U  Uurwerken (antieke en/of kostbare) (geen horloges)  H  ZH  ZH
V Verlichtingsartikelen  L  M  M
 Verwarmingsapparatuur (cv-ketels, warmtepompen) L  M H
 Verzamelingen exclusieve,- (waaronder munten, kristal, 
 schilderijen, klokken, postzegels e.d.)  H  H  ZH
 Vijverpompen en lampen c.a.  L  M  H
 Vuurwapens en munitie  ZH  ZH  ZH
 Vuurwerk  M  H  ZH
W Waardebonnen, -zegels en -munten  H  ZH  ZH
 Wapens (geen vuurwapens en munitie), zoals (kruis)bogen,
 messen, luchtdrukpistolen en luchtgeweren L  M  H
Z  Zadels en tuigage  H  H  H
 Zilverwaren (bestek e.d.)  L  M  H
 Zonnebrillen (exclusieve merken)  M  ZH  ZH
 Zonnepanelen en omvormers  M  L  H
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