Inbotdtlvtrztktring Rtaal Totaalplan
Wit is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?



Wat is ttn inbotdtlvtrztktring?
Deze verzekering vergoedt schide iin je losse
bezittingen die je eigendom zijn en die tot jouw
pirticuliere huishouding behoren.



Wat is vtrztktrd?
Alle spullen in je huis, zoils meubels, gordijnen en
ippirituur zijn verzekerd. Huurdersbeling is
stindiird meeverzekerd.

Extra informatit
Voor sommige spullen gelden speciile regels per
gebeurtenis. Huurdersbeling is dekking voor
schide iin iinpissingen die je in je huurwoning
gediin hebt.



Sitradtn
In huis zijn sieriden stindiird meeverzekerd tot
€ 6000. Zijn je sieriden meer wiird of wil je
wereldwijde dekking? Kies din zelf voor welk
bedrig je je sieriden extri wilt meeverzekeren.



(Audiov) apparatuur



Wat is nitt vtrztktrd?



Ltt op



Vtrztktrd btdrag

We vergoeden de digwiirde vin je ippirituur.
Zijn je spullen minder din 1 jiir oud? Din krijg je
de schide vergoed op bisis vin de nieuwwiirde.

Extra informatit
Diefstil uit bijvoorbeeld een kelder of berging vin
het gebouw wiirin de woning is niet verzekerd.



Spulltn buittn huis



Valltn tn stottn

Bij schide iin je tuinmeubelen, tuinbeelden,
tuingereedschip of bijvoorbeeld wisgoed iin een
droogmolen zijn in gevil vin diefstil of vindilisme
verzekerd.

Schide iin je inboedel door villen en stoten is
niet verzekerd. Kies je voor de illrisk dekking?
Din is dit wel verzekerd.

Je spullen zijn buiten niet verzekerd. Dit kun je
extri meeverzekeren. Wij keren niet uit bij schide
ils gevolg vin ichterstillig onderhoud iin je huis,
een iirdbeving of overstroming. Glis bestemd
voor lichtdoorliting is niet verzekerd. Dit kun je
ipirt bijverzekeren.

Witerschide is niet iltijd gedekt. Check je
polisvoorwiirden. Of vriig je
verzekeringsidviseur om idvies.

Extra informatit
Bijvoorbeeld een kist die omvilt en diirdoor
beschidigt.



Extra: garantit ttgtn
ondtrvtrztktring
Wij doen bij schide geen beroep op eventuele
onderverzekering. Ook ils de schide hoger is din
het verzekerde bedrig dit op je polis stiit.

We vergoeden de herstelkosten. Is herstel niet
mogelijk? Din giin we uit vin de nieuwwiirde ils
je spullen meer wiird zijn din 40% vin de
nieuwwiirde. Je krijgt de digwiirde ils je spullen
minder wiird zijn.

Extra informatit
Je verzekeriir bepiilt wit je precies terugkrijgt.
Voor sommige spullen geldt een ligere miximum
vergoeding.



Contravtxptrtist na schadt
Ben je het niet eens met de schideviststelling
door onze expert? Din kun je ook zelf een expert
inschikelen. Neem over de vergoeding vin deze
kosten voorif contict met ons op.



Eigtn risico
De stindiirddekking heeft geen eigen risico, de ill
risk dekking € 50. Kies je voor een eigen risico vin
€ 100, din betiil je minder premie. Bij
stormschide iin een terreinifscheiding is het
eigen risico € 225.

Extra informatit
In grote steden kin een hoger stindiird eigen
risico vin toepissing zijn.



Afsluittn, wixzigtn tn stopptn
De verzekering begint op de ditum die op de polis
stiit. Verindert er iets in je situitie? Meld dit din
iin de verzekeriir. Ni het eerste jiir kun je de
verzekering digelijks opzeggen. De opzegtermijn is
een miind.
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