Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl

■
■

Nieuwe verzekering
Wijzigingen op polisnummer

Voordat u overgaat tot invulling van de
Inboedel-Waardemeter verzoeken wij u eerst
de toelichting te lezen (z.o.z.)

Naam verzekeringnemer
Adres
Postcode/woonplaats
Leeftijd hoofdkostwinner

Puntenverdeling

Bijtelling soort woning

■ 30 jaar en jonger

3

■ huurwoning

■ 31 t/m 40 jaar

5

■ koopwoning

■ 41 t/m 45 jaar

11

■ 46 t/m 50 jaar

16

■ 51 t/m 60 jaar

23

■ 61 t/m 70 jaar

20

■ 71 jaar en ouder

18

7

12

Aantal punten:
Totaal aantal punten:
x € 1.000,€

Subtotaal geschatte waarde inboedel:

Aantal punten:

(A)

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)

Samenstelling huishouden
■ Alleenstaande zonder inwonende kinderen

3

• Heeft u meer dan € 10.000,- aan audiovisuele en

■ Alleenstaande met inwonende kinderen

6

computerapparatuur? Zo ja, welk bedrag boven

■ Echtpaar/samenwonenden zonder inwonende kinderen

16

■ Echtpaar/samenwonenden met inwonende kinderen

18

Aantal punten:

de € 10.000,-?

+€

• Heeft u meer dan € 5.000,- aan lijfsieraden?
Zo ja, welk bedrag boven de € 5.000,-?

Netto maandinkomen huishouden

+€

• Heeft u meer dan € 12.500,- aan bijzondere

■ t/m € 900,-

0

bezittingen? Zo ja, welk bedrag boven

■ €

900,01 t/m € 1.350,-

2

de € 12.500,-?

■ € 1.350,01 t/m € 1.800,-

4

■ € 1.800,01 t/m € 2.250,-

7

■ € 2.250,01 t/m € 2.700,-

11

■ € 2.700,01 t/m € 3.150,-

14

■ meer dan € 3.150,-

16

+€

• Is het huurdersbelang* meer dan € 5.000,-?
Zo ja, welk bedrag boven de € 5.000,-?

+€

• Is het eigenaarsbelang* meer dan € 5.000,-?
Zo ja, welk bedrag boven de € 5.000,-?

Aantal punten:

+€

Subtotaal bijtellingen

€

* Zie toelichting
** A.u.b. specificatie meesturen

WOZ-waarde woning
■ t/m € 70.000,-

3

■ € 70.000,01 t/m € 140.000,-

6

De geschatte totale waarde van uw

■ € 140.000,01 t/m € 175.000,-

9

inboedel is (A+B)

■ € 175.000,01 t/m € 210.000,-

14

■ € 210.000,01 t/m € 245.000,-

22

■ € 245.000,01 t/m € 280.000,-

30

■ € 280.000,01 t/m € 400.000,-

40
Aantal punten:

D-3237-02-04

INBOEDEL- WAARDEMETER

INBOEDEL- WAARDEMETER

€

Naar waarheid ingevuld.

Plaats

Handtekening

Datum

**

**

**

(B)

TOELICHTING BIJ DE INBOEDEL-WAARDEMETER
De Inboedel-Waardemeter is een hulpmiddel om op een-

Eigenaarsbelang

voudige en objectieve wijze de waarde van een inboedel

Dit is uitsluitend van toepassing indien u eigenaar bent

vast te stellen, met name voor het geval u een

van een appartement. Onder eigenaarsbelang worden alle

Inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen.

veranderingen en verbeteringen aan het appartement ver-

Het puntensysteem van de Inboedel-Waardemeter is

staan die door u of de voorgaande eigenaar van het

gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde

appartementsrecht voor eigen rekening zijn aangebracht

van de inboedel van een groot aantal huishoudens in

en die niet zijn inbegrepen onder de dekking van de

Nederland. De inboedelwaarde ligt gemiddeld iets boven

opstalverzekering die de vereniging van eigenaren voor

de € 45.000,-, maar in uw geval kan dat natuurlijk lager of

het appartement heeft gesloten. Hieronder vallen o.a. ver-

hoger zijn. Met het puntensysteem kunt u dat vrij nauw-

beteringen aan de keuken- en sanitaire installaties, betim-

keurig bepalen.

meringen, parket en tegevloeren. Het eigenaarsbelang is

Let op: de Inboedel-Waardemeter is alleen bedoeld als

meeverzekerd op uw inboedelpolis.

een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel vast te
stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als

Audiovisuele- en computerapparatuur

getaxeerde waarde in de zin van de wet.

Hieronder wordt verstaan:
• alle beeld-, geluids-, zend- en ontvangapparatuur

Netto maandinkomen huishoudens

• alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers)

Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen

• alle bij bovenstaande apparatuur behorende randappa-

van alle tot het gezin behorende personen. Het inkomen
kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf,
pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale

ratuur
• alle geluids-, beeld- en informatiedragers, zoals platen,
cassettes, cd’s, diskettes, cd-rom’s

uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden
niet meegerekend.

Lijfsieraden
Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd

WOZ-waarde woning

om op of aan het lichaam te worden gedragen en die

Dit is de economische waarde van uw woning zoals die is

geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander metaal,

vastgesteld door de gemeente waarin u woont. De WOZ-

gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere

waarde van uw koop- of huurwoning is te vinden in de

dergelijke materialen.

aanslag voor de Onroerende Zaak-belasting (OZB). Voor
eigenhuisbezitters is de WOZ-waarde ook de waarde

Bijzondere bezittingen

waarop het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting

Hieronder worden waardevolle bezittingen verstaan,

wordt gebaseerd. Voor etagewoningen en appartementen

bijvoorbeeld:

geldt de herbouwwaarde van het desbetreffende gedeelte

• verzamelingen

van het gebouw. De Inboedel-Waardemeter is niet bruik-

• antiek

baar voor woningen met een hogere WOZ-waarde dan

• kunst

€ 400.000,-.

• (bijzondere) muziekinstrumenten.

Huurdersbelang
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de woning verstaan die door u als huurder
of een vorige huurder voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v.,
keuken en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en
tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. Het huurdersbelang is meeverzekerd op uw inboedelpolis.

