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Voorwaarden AVB

Motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden 

voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan 

wel door electrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan 

het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het 

verkeer tot stilstand is gekomen.

Voorwaarden Verzekeraar A Voorwaarden Verzekeraar B

Is schade door een motorrijtuig of (lucht)vaartuig 

ook verzekerd?

• Nee, schade of letsel door een motorrijtuig of 

(lucht)vaartuig is niet verzekerd. Het maakt niet uit 

of u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of 

gebruiker bent.

• Maar, wél verzekerd is:

• schade die uw medewerker tijdens het werk 

veroorzaakt met een motorrijtuig dat niet van 

u is;

• schade door lading van een motorrijtuig die 

ontstaat tijdens het laden en lossen. Schade 

aan het motorrijtuig zelf is niet meeverzekerd;

• schade die ontstaat door een gemotoriseerde 

machine die u huurt of leent. Maar alleen als 

de schade het gevolg is van een verkeerde 

aanwijzing of opdracht die u aan de 

bestuurder geeft;

• schade waarvoor u als passagier van het 

motor rijtuig of (lucht)vaartuig aansprakelijk 

bent;

• schade door een ontkoppelde aanhanger, 

nadat die buiten het verkeer veilig tot stilstand 

is gekomen;

• schade door een elektrische fiets waarbij de 

elektrische trapondersteuning stopt zodra u 

harder dan 25 km per uur fiets;

• letsel aan personen veroorzaakt door of met 

een vaartuig.

Is schade door een motorrijtuig of (lucht)vaartuig 

ook verzekerd?

• Nee, schade of letsel door een motorrijtuig of 

(lucht)vaartuig is niet verzekerd. Het maakt niet uit 

of u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of 

gebruiker bent.

• Maar, wél verzekerd is:

• schade die uw medewerker tijdens het werk 

veroorzaakt met een motorrijtuig dat niet van 

u is;

• schade door lading van een motorrijtuig die 

ontstaat tijdens het laden en lossen. Schade 

aan het motorrijtuig zelf is niet meeverzekerd;

• schade die ontstaat door een gemotoriseerde 

machine die u huurt of leent. Maar alleen als 

de schade het gevolg is van een verkeerde 

aanwijzing of opdracht die u aan de 

bestuurder geeft;

• schade waarvoor u als passagier van het 

motorrijtuig of (lucht)vaartuig aansprakelijk 

bent;

• schade door een ontkoppelde aanhanger, 

nadat die buiten het verkeer veilig tot stilstand 

is gekomen;

• letsel aan personen veroorzaakt door of met 

een vaartuig.
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5. Beveiligingsmatrix Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven 
 

Attractiviteit Maximaal aantal voertuigen 

Gemiddelde 
cataloguswaarde 

< 5 < 15 < 25 < 50 > 50 

< € 10.000,- L L M H ZH 

€ 10.000,- t/m €20.000,- L L M H ZH 

€ 20.000,- t/m € 30.000,- L M H ZH ZH 

Meer dan € 30.000,- M H ZH ZH ZH 

 
 

 Beveiligingsmaatregelen 

Attractiviteit O BK ME EL AT RE 

L 
 

O1 BK1 - - - - 

O1 - ME1 - - - 

M O1 BK3 - - - - 

O2 BK2 - - AT2  RE2 

O1 BK2 - EL1 AT2  RE2 

H 
 
 

O1 BK2 - EL2 AT2  RE3 

O2 BK3 - - AT2  RE3 

O2 BK2 - EL1 AT2  RE3 

ZH O1 BK3+BK4 - EL2 AT3 of AT4  RE4 

O1 BK2+BK4 - EL1+EL2 AT3 of AT4  RE4 

O2 BK3+BK4 - EL1 AT3 of AT4  RE4 

 
 

Organisatorische maatregelen (OM) 

O1 Terreinverlichting en/of schrikverlichting 

O2 OM1+ Objectbeveiliging in het voertuig  

 

Bouwkundige maatregelen (BK)   

BK1  Uitrijdbeveiliging  

BK2  Gaashekwerk, minimaal 2.00 meter hoog 

BK3  Spijlen of draadmathekwerk, minimaal 2.00 meter hoog 

BK4  Voorziening tegen tunnel graven 

 

Meeneembeperkende maatregelen (ME) 

ME1 Mechanische meeneem beveiliging 

 

Elektronische maatregelen (EL) 

EL1 Hekwerkdetectie 

EL2 Terreindetectie met camerasysteem of intelligent camerasysteem (beiden 
gekoppeld aan een PAC met Live View) 

 

Alarmering (AT) 

AT2 Open alarmtransmissie verbinding naar een PAC, niet beveiligd tegen sabotage 
(voorheen AL1) 

AT3 / AT4 Besloten alarmtransmissie verbinding naar een PAC, beveiligd tegen sabotage 
(voorheen AL2) 

  

Reactie (alarmopvolging) (R) 

RE2 Alarmopvolging door sleutelhouder(s)  

RE3 Alarmopvolging door een erkende Particuliere Bewakingsdienst 

RE4 Als RE2 + Politie (prioriteit 1) Technische alarmverificatie verplicht 
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Zorgverzekeraar S

Vergoedingen Fysiotherapie Zorgverzekering
Tot 18 jaar Vanaf 18 jaar

Fysio- of oefentherapie met 

chronische indicatie

20 behandelingen 20 behandelingen

Fysio- of oefentherapie zonder 

chronische indicatie

20 behandelingen 0 behandelingen

Fysio- of oefentherapie bij 

etalagebenen

Maximaal 9 behandelingen per 

jaar

Maximaal 37 behandelingen per 

jaar

Fysiotherapie bij COPD De eerste 12 maanden krijgt u:

• 5 behandelingen bij klasse A

• 27 behandelingen bij klasse B

• 70 behandelingen bij klasse 

C en D

Na de eerste 12 maanden krijgt u, 

indien nodig, nog eens:

• 3 behandelingen bij klasse B

• 52 behandelingen bij klasse 

C en D

De eerste 12 maanden krijgt u:

• 5 behandelingen bij klasse A

• 27 behandelingen bij klasse B

• 70 behandelingen bij klasse 

C en D

Na de eerste 12 maanden krijgt u, 

indien nodig, nog eens:

• 3 behandelingen bij klasse B

• 52 behandelingen bij klasse 

C en D

Fysiotherapie bij artrose in het 

heup- of kniegewricht

20 behandelingen per jaar 12 behandelingen per jaar

Vergoedingen Fysiotherapie Aanvullende verzekering
Pakket A 

Premie: € 60,- per jaar

Pakket B

Premie: € 150,- per jaar

Fysio- of oefentherapie vanaf 18 

jaar

5 behandelingen 20 behandelingen

Fysio- of oefentherapie tot 18 jaar 10 behandelingen 20 behandelingen

Ergotherapie 8 behandelingen 15 behandelingen

mailto:info%40hoffelijk.nl?subject=
http://www.hoffelijk.nl


Hoffelijk 2020 ©   010 - 760 11 00   info@hoffelijk.nl   www.hoffelijk.nl

Polisvoorwaarden zittend ziekenvervoer

Wat krijgt u vergoed uit de basisverzekering?
U heeft recht op:

a. zittend ziekenvervoer met openbaar vervoer (tweede klasse), taxivervoer (100%) of een kilometervergoeding 

van € 0,30 per kilometer bij vervoer per eigen auto als u:

• nierdialyse krijgt

• radio-, immuun- of chemotherapie krijgt bij kanker

• visueel gehandicapt bent en niet alleen kunt reizen

• in een rolstoel zit

• vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd bent aangewezen op vervoer 

(hardheidsclausule)

• jonger bent dan 18 en recht heeft op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap 

of complexe lichamelijke problemen.

b. vervoer van een begeleider als begeleiding noodzakelijk is, of bij begeleiding van verzekerden tot 16 jaar.

U heeft recht op zittend ziekenvervoer:
• van en naar een zorgverlener of zorgverlenende instelling, als de zorg die zij leveren geheel of gedeeltelijk 

vanuit deze basisverzekering wordt vergoed

• naar een instelling waar u op kosten van de Wlz gaat verblijven (niet bij zorg voor slechts een dagdeel)

• vanuit een Wlz-instelling naar een zorgverlener of instelling waar u geheel of gedeeltelijk op kosten van de 

Wlz een onderzoek of behandeling moet ondergaan

• vanuit een Wlz-instelling naar een zorgverlener of instelling die een prothese aanmeet en passend maakt. 

De prothese moet geheel of gedeeltelijk op kosten van de Wlz worden verstrekt 

Eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer:
Voor zittend ziekenvervoer (met het openbaar vervoer, taxivervoer of eigen auto) geldt een wettelijke eigen 

bijdrage van € 105,- per persoon per kalenderjaar.

Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer
Als u niet voldoet aan de bovenstaande criteria, kan er sprake zijn van recht op zittend ziekenvervoer op basis van 

de hardheidsclausule. Ten eerste moet u dan langdurig zijn aangewezen op zittend ziekenvervoer, omdat u wordt 

behandeld voor een langdurige ziekte of aandoening. Ten tweede moet er sprake zijn van een onbillijkheid van 

overwegende aard, als wij het vervoer niet verstrekken. Wij bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.

mailto:info%40hoffelijk.nl?subject=
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Voorwaarden voor het recht op zittend ziekenvervoer
• Het vervoer moet verband houden met zorg waar u vanuit de basisverzekering recht op heeft of die vanuit 

de Wlz wordt vergoed

• Is zittend ziekenvervoer per openbaar vervoer, taxivervoer, eigen auto of ambulance niet mogelijk? Dan 

moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven voor een ander vervoermiddel

• In bijzondere gevallen is begeleiding door twee begeleiders mogelijk. Ook in dat geval moeten wij u vooraf 

toestemming hebben gegeven

• U heeft alleen recht op ziekenvervoer als u voor uw zorgverlener niet meer dan 200 kilometer hoeft af te 

leggen. Dit geldt niet wanneer wij anders met u zijn overeengekomen.

Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekering A 

€ 70,- jaarpremie

Aanvullende verzekering B

€ 90,- jaarpremie

Aanvullende verzekering C

€ 200,- jaarpremie

Zittend 

ziekenvervoer

Geen extra vergoedingen Vergoeding van de eigen

bijdrage van € 105,-

Vergoeding van de eigen

bijdrage van € 105,-

+

Aanvulling op vergoeding van

de basisverzekering voor 

auto tot in totaal € 0,37 per

kilometer

+

Maximale vergoeding van

€ 300,- voor reiskosten voor

ouders bij ziekenhuisopname

minderjarig kind

De aanvullende ziektekostenverzekering verleent geen dekking voor zorgkosten die ten laste komen van het eigen 

risico.
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Samenvatting VRKI 2.0 versie 2020 
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 vastgelegd in het 

Intakedocument; 

• Dat zaken ‘gemakkelijk te vervoeren’ zijn (onder de 

arm mee te nemen);  

• Dat zaken goed verhandelbaar zijn. 
 

 

   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-  
> € 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 In deze situatie kan de alarmering door het 

alarmsysteem gemeld worden naar een 

(mobiele) telefoon die bereikbaar is. Bij 

bedrijven is dit een eis. 
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 2020
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
 • GPS-systemen t.b.v. landbouwvoertuigen 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
	 •	fietsenaccu’s		 L		 H		 ZH
	 •	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
 

 Kappersbenodigdheden (dus ook tondeuse, schaar, etc.)  M  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 (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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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.

mailto:info%40hoffelijk.nl?subject=
http://www.hoffelijk.nl
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INBOEDELWAARDEMETER 2016 

   

Naam verzekeringnemer ____________________________________ 

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 (met/zonder inwonende kinderen) 0 

○ Echtpaar/samenwonende (met/zonder inwonende kinderen) 10 

 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 

○ € 3.001 tot en met € 4.850  28 

   

  Aantal punten: _______ 

    

 Oppervlakte woning  punten 

○ Tot en met 90 m²  0 

○ 91 m² tot en met 140 m²  6 

○ 141 m² tot en met 190 m²  18 

○ 191 m² tot en met 300 m²  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 € 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 ____-____ 20.. 

    

 Handtekening   

    

    

    

*) De bedragen kunnen afwijken van de in de polisvoorwaarden gehanteerde bedragen.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 2.  

Toelichting bij de inboedelwaardemeter 2016 

 

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.  

 

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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