Aanvraagformulier
Nedasco
Stapelpolis
Particulieren

Zelf de Nedasco Stapelpolis Particulieren samenstellen?
Klik op het door u
gewenste formulier
om direct naar de
juiste pagina te gaan.
Voor direct afdrukken
van een formulier klikt
u op het  icoon.







Aanvraagformulier
Nedasco Stapelpolis Particulieren
Preventiemeter
Inboedelwaardemeter
Herbouwwaardemeter
Vragenformulier kamerverhuur

De formulieren kunt u ingevuld sturen naar:
of faxen naar 033 - 46 47 753
of e-mailen naar acc.brandparticulieren@nedasco.nl
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Nedasco B.V.
T.a.v. Acceptatie Brand/Varia
Postbus 59
3800 AB Amersfoort
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Aanvraagformulier Nedasco Stapelpolis Particulieren

1. Tussenpersoongegevens
Naam kantoor

E-mail

Contactpersoon

Telefoon

Agentnummer

Fax
Standaard 1-jarig contract

 nieuwe aanvraag  wijziging van polisnummer

2. Verzekeringnemer
Naam en voorletter(s)

 man  vrouw

__________________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum (ddmmjjjj)
Adres

__________________________________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats

__________________________________________________________________________

Rekeningnummer
Beroep
Burgerlijke staat

Premiebetaling
Premiebetaling per

__________________________________________________________________________________________________________

 alleenstaand
 gehuwd/samenwonend zonder kinderen
 éénoudergezin  gehuwd/samenwonend met kinderen

 maand  kwartaal  half jaar  jaar

Wenst u automatische afschrijving? (bij maandbetaling verplicht)

 ja*

 nee

*Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u tevens machtiging voor automatische afschrijving.

Eigen Risico
Het eigen risico vanaf de tweede schade kan worden afgekocht
tegen een toeslag van 7% op de premie voor de rubrieken:
 Woonhuis (dit geldt niet voor het eigen risico voor stormschade op woonhuis/bijgebouwen)
 Inboedel	(inclusief audio-, visuele en computerapparatuur, lijfsieraden en kostbaarheden), huurdersbelang en vakantie-jaarverzekering (dit geldt niet voor het eigen risico voor stormschade op
de rubriek huurdersbelang/bijgebouwen)
3. Woonhuis algemeen
Bent u eigenaar van het door u
bewoonde (gedeelte van het) woonhuis:
Type woonhuis:

 ja
 eengezinswoning

 3a. Woonhuis (inclusief glas, antenne en zonwering)
Verzekerd bedrag (herbouwwaarde)

 nee
 appartement/benedenof bovenwoning

€

*

* inclusief bijgebouwen

 Inclusief fundamenten  Bouwjaar woonhuis na 01-01-2000
Voor garantie tegen onderverzekering dient het te verzekeren bedrag
te zijn berekend aan de hand van de herbouwwaardemeter.
N2016-1
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 3b. Huurders-/appartementseigenarenbelangen (inclusief glas, antenne en zonwering)
Verzekerd bedrag
€
Als de rubriek “inboedel” is verzekerd én er is sprake van een huurwoning, wordt standaard een bedrag van € 6.000,- aan
huurders-belang verzekerd tenzij een ander bedrag (minimaal € 1.000,-) wordt opgegeven.

 3c. Meeverzekeren bij woonhuis of huurders-/appartementseigenarenbelangen
 Saneringskosten, te verzekeren bedrag
 € 50.000,- (tot 600 m2)
 € 125.000,- (vanaf 600 m2)
€
 Bijgebouwen, te verzekeren bedrag
Eigen Risico
Vrijwillige verhoging van het eigen risico met

 € 100,-

 € 250,-

 € 500,-

Ingangsdatum (ddmmjjjj)

 4a. Inboedel
Verzekerd bedrag inboedel (totale waarde, excl. audio-, visuele- en
computerapparatuur en lijfsieraden)

€

Voor garantie tegen onderverzekering dient u de inboedelwaardemeter in te vullen of een inventarisatielijst bij te voegen.
Voor eventuele premiekorting kunt u de preventiemeter invullen.

Wat is de totale waarde aan audio-, visuele- en
computerapparatuur die u in bezit heeft?		
Wilt u het standaardbedrag* audio-, visuele- en
computerapparatuur verhogen?

€
 ja, met

Wat is de totale waarde aan lijfsieraden die u in bezit heeft?
Wilt u het standaardbedrag* lijfsieraden verhogen?

€
€

 ja, met

€

*Standaardbedrag
Boven het verzekerd bedrag inboedel wordt standaard meeverzekerd audio-, visuele- en
computerapparatuur (incl. cd’s, dvd’s, lp’s, software, etc.) voor € 5.000,- buitenhuisdekking en € 10.000,binnenhuisdekking. Voor lijfsieraden € 2.500,- buitenhuisdekking en € 6.000,- binnenhuisdekking.

Let op: Bewoont u een huurwoning of een appartement (huur of koop)?
Vul dan eventueel ook de vragen 3b en 3c in.

N2016-1

Aanvraagformulier Nedasco Stapelpolis Particulieren

3

 print hoofdstuk | terug naar inhoudsopgave

Aanvraagformulier Nedasco Stapelpolis Particulieren

 4b. Meeverzekeren kostbaarheden/recreatiegoederen (kostbaarhedendekking)
 schilderijen/aquarellen

€

 verzamelingen

€

 postzegels/munten

€

 golfuitrusting

€

 muziekinstrumenten

€

 modelbouw

€

 antiquiteiten

€

 sportuitrusting

€

 bont

€

 surfuitrusting

€

 perzische tapijten

€

 visuitrusting

€

 tafelzilver

€

 overig, t.w.

€

Als de waarde per onderdeel meer is dan € 25.000,-, s.v.p. specificatie(s) en/of taxatierapport(en) meezenden.

Eigen Risico
Vrijwillige verhoging van het eigen risico met

 € 100,-

 € 250,-

 € 500,-

Ingangsdatum (ddmmjjjj)
5. Risico-omschrijving woonhuis en inboedel
Afwijkend risicoadres
Postcode en woonplaats
De onderhoudstoestand van de woning is goed  ja

 nee, toelichting

De muren zijn van steen/beton

 ja

 nee*, van

Het dak is van pannen, leien, zink of mastiek

 ja

 nee*, van

* Indien nee, wat is de bouwaard en gebruik van de belendingen binnen 3 meter:

De verdiepingsvloeren zijn van beton

 ja

 nee, van

Het gebouw dient alleen tot woonhuis

 ja

 nee, ook tot

Er vindt kamerverhuur plaats

 ja, aantal kamers*

Het huis wordt dag en nacht bewoond

 ja

 nee, toelichting

De belendende percelen binnen 25 m.
zijn gelijksoortig qua gebruik en/of bouwaard
aan de woning op het risicoadres

 ja

 nee, nl.

aantal bewoners

 nee

* Indien ja, stuurt u dan een ingevuld vragenformulier kamerverhuur mee.
N2016-1
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 6. Vakantie-Jaarverzekering (voordeliger als ook de rubriek inboedel is meeverzekerd)
Uitbreiding geldigheidsduur:
 inclusief zakenreis
 inclusief vakantie-ongevallen
 met 30 dagen
 met 60 dagen
		
 met 90 dagen
Ingangsdatum (ddmmjjjj)
 7. Ongevallen
Verzekerde bedragen:

 € 5.000,- (Overlijden)
 € 10.000,- (Overlijden)
Zijn alle gezinsleden gezond en zonder gebreken?

€ 50.000,- (Blijvende invaliditeit)
€ 100.000,- (Blijvende invaliditeit)
 ja
 nee (s.v.p. toelichten)

Ingangsdatum (ddmmjjjj )
 8. Aansprakelijkheid voor Particulieren
Verzekerd bedrag
 inclusief jagersrisico (alleen t.n.v. aanvrager)
 inclusief klussen
 inclusief verhuurde wooneenheden
(volledig adres opgeven, maximaal 3)

 € 1.250.000,-

 € 2.500.000,-

 ja

 nee

Risicoadres
Postcode en woonplaats
Heeft u meer dan 10 (maximaal 25) grote huisdieren
(paarden, koeien, schapen, geiten e.d.)
Eigen Risico
Vrijwillige verhoging van het eigen risico met

 € 100,-

 € 150,-*

 € 250,-

 € 500,-

* Geldt alleen bij schade veroorzaakt door kinderen en kan niet in combinatie met gezinssamenstelling “alleenstaande”.

Ingangsdatum (ddmmjjjj)
 9. Rechtsbijstand voor Particulieren
De basisdekking kan worden uitgebreid met:
 Motorrijtuigen
 Fiscaal Recht en Vermogensbeheer
 Statutair directeur
 voor mijzelf
 voor mijn partner,


geboortedatum (ddmmjjjj)

Verhuurde woon-/bedrijfseenheden*
S.v.p. per eenheid opgave van:

Adres				

Bestemming:
 woonpand
 bedrijfspand

Postcode en woonplaats			
Herbouwwaarde €		
Ingangsdatum (ddmmjjjj)

Aantal huurcontracten

(s.v.p. meezenden)

* Alleen mogelijk voor panden waarvan verzekeringnemer en/of
diens partner eigenaar is, dus niet op naam van bedrijf of B.V.

N2016-1
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Verwacht u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de directe
werkomgeving binnen een half jaar vanaf nu een fusie, reorganisatie, sanering of overheidsmaatregelen waardoor er (ingrijpende) veranderingen gaan
plaatsvinden?
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering:
- in de afgelopen 8 jaar door een advocaat bijgestaan?
- 	in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest, of op dit moment betrokken bij
een geschil of gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld met een werkgever,
een leverancier, de buren, de overheid, uitkeringsinstantie(s), i.v.m. de woning of anderszins waardoor een beroep op deze verzekering kan worden
gedaan, of is dit te verwachten?

 nee  ja*

 nee  ja*
 nee  ja*

Denkt u hierbij o.a. aan burenruzies, conflicten over erfafscheidingen, (gewijzigde) bestemmingsplannen of bouwvergunningen, geschillen rond nieuw-/verbouw of aankoop woning,
rondom (her)keuringen in verband met een WIA-uitkering (voorheen WAO), of anderszins.
* Indien ja, geef dan onder aan deze pagina aan waar het geschil of conflict betrekking op
heeft (gehad), in welke periode dit plaatsvond en wat de huidige status hiervan is.

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit eerder voor
rechtsbijstand verzekerd geweest?

 nee  ja

Zo ja, soort
maatschappij
polisnummer
beëindigd per
reden beëindigen

Ruimte voor toelichten bovenstaande vragen:

N2016-1
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10. Vorige verzekeringen
Is u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen
ooit een verzekering, van welke aard ook, geweigerd of opgezegd, of zijn er bijzondere
voorwaarden of extra premies gesteld?

 nee  ja*

* s.v.p. nader toelichten

11. Schadeverleden
Heeft u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde
verzekeringen in de laatste acht jaar schade geleden die door een van de
gevraagde verzekeringen wordt gedekt?

 nee  ja*

*s.v.p. nader toelichten

12. Strafrechtelijk verleden
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar,
als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking
geweest met politie of justitie in verband met:
- 	wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering,
heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrift, of poging(en) daartoe;
- 	wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging,
mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke
vrijheid of tegen het leven, of poging(en) daartoe;
- een misdrijf in het verkeer;
- 	overtreding van de wet wapens en munitie, de opiumwet, de wet
economische delicten?
 nee  ja*
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is
gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten
uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er
sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke
voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst
vertrouwelijk aan de Directie zenden.)
* s.v.p. nader toelichten

N2016-1
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Verklaring en ondertekening

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden
meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar
ook die van de andere belanghebbende bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij
Nedasco bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Nedasco u
heeft bericht over haar definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet
te verzekeren, moet u alsnog aan Nedasco mededelen, indien deze vallen onder de gestelde
vragen. Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit leiden tot het beperken of
zelfs vervallen van het recht op uitkering of het recht op verlenen van rechtsbijstand. Als u met opzet
tot misleiden van Nedasco heeft gehandeld of Nedasco bij kennis omtrent de ware stand van zaken
de verzekering nooit zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Belangrijk:
Lees voor de ondertekening van dit formulier hierboven de toelichting op de reikwijdte van de
mededelingsplicht. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaatverzekeringnemer dat hij een of meer verzekeringen wil sluiten tegen de in de voorwaarden van
verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij
behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
Indien u de premie automatisch wenst af te laten schrijven, verleent u door ondertekening van dit
aanvraagformulier hiervoor tevens machtiging.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
Naam
datum

Ingevuld te

Handtekening aanvrager
Bijlage(n) 





N2016-1
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Bijlage Preventiemeter

Onderdeel A
 ja (indien ja, ga naar Ab, anders Ac) 5 %
a) Is de woning voorzien van een elektronische inbraakalarminstallatie?
b) Is voor deze inbraakalarminstallatie een meldingsformulier afgegeven?  ja
5%
c) 	Is voor uw woning het politiecertificaat Veilige Woning
afgegeven en/of is uw woning gebouwd na 01-01-2000?
 ja
10 %
Subtotaal (indien dit totaal al 20% is, hoeft u onderdeel B niet meer in te vullen)
%
Onderdeel B
1. Inbraak
NIET invullen indien vraag Ac) met “ja” is beantwoord
a) Is beveiligingsverlichting rondom de woning aanwezig?
b) Zijn alle buitendeuren voorzien van een hoofdslot en minimaal één bijzetslot?
c) Zijn alle draaibare ramen voorzien van afsluitbare vergrendelingen?
d) Staat op alle “van buiten bereikbare” sloten het SKG-keurmerk aangegeven?
e) Zijn alle naar buiten draaiende deuren en ramen aan de scharnierzijde voorzien
van dievenklauwen of -pinnen?
f) Zijn schuifdeuren* voorzien van een uittilblokkering?
g) Zijn de buitendeuren voorzien van een anti-inbraakstrip?
Subtotaal
2. Brand
a) Is in de woning een blusapparaat aanwezig met een inhoud van

< 6 kg./ltr.
> 6 kg./ltr.

b) Is de woning voorzien van ten minste 1 rookmelder?
c) Is in de keuken een blusdeken voorhanden?
Subtotaal
3. Waterschade
a) Is de afvoerslang van de (af)wasmachine (vast) in de afvoerleiding bevestigd ?
b) Is de (af)wasmachine voorzien van een waterslot?
c) Staat de (af)wasmachine in een ruimte voorzien van een vloerschrobputje of in een
lekbak voorzien van een afvoer?
Subtotaal
4. Bliksem/Overspanning
a) Is alle audio-/visuele- en computerapparatuur beveiligd tegen bliksem/overspanning?
Subtotaal






ja
ja
ja
ja

aantal
punten
2
4
4
4

 ja
 ja
 ja

3
3
3

ja
ja
ja
ja

2
4
2
4

 ja
 ja

2
3

 ja

3

 ja

3






=

Totaal aantal punten
Aantal punten

Korting

Aantal punten

Korting

0-5

0%

26-35

10%

6-10

3%

36-40

15%

11-15

5%

41 en meer

20%

16-25

8%

%

Totale preventievoordeel (het maximaal te verlenen voordeel) bedraagt 20%

*

% **

Indien niet aanwezig mag “ja” worden aangekruist.

** Nedasco behoudt zich het recht af te wijken van de hier verkregen
uitkomst indien het aangeboden risico hiertoe aanleiding geeft.
N2016-1
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Bijlage Preventiemeter

Toelichting Preventiemeter
Onderdeel A
a) 	De bij dit punt bedoelde elektronische inbraakbeveiliging dient aan een aantal basisvereisten te voldoen, t.w.:
	• inschakeling is alleen mogelijk d.m.v. een codepaneel, afstandsbediening of sleutel
(dus geen “normale” aan/uit-schakelaar)
• het systeem is voorzien van een noodvoeding (accu/batterij)
• het systeem is voorzien van een ruimtelijk werkende detector in de woonkamer
• het systeem is voorzien van een akoestische signalering (luid alarm)
b) 	Indien de woning is voorzien van een elektronische inbraakinstallatie, welke is aangebracht door een gecertificeerd
beveiligingsbedrijf, verklaart dit bedrijf d.m.v. een af te geven meldingsformulier, dat de maatregelen zijn
uitgevoerd conform de product- en installatie eisen die de Stichting Kwaliteitsborging Preventie daaraan stelt. Dit
meldingsformulier dient te worden overgelegd.
c) In een aantal gemeenten kunt u zich door preventie-adviseurs van de politie laten adviseren over woningbeveiliging.
Wanneer u dit advies opvolgt en de preventie-maatregelen worden goed gemonteerd, geeft de politie een
veiligheidscertificaat af. Dit certificaat dient te worden overgelegd.
Onderdeel B
B1 Inbraak
a) Onder beveiligingsverlichting wordt verstaan verlichting met een bewegings-/warmtesensor.
b) Bijzetsloten zijn extra vergrendelingen welke aan de binnenzijde van de buitendeur(en) zijn aangebracht.
c) De bij dit punt bedoelde vergrendelingen dienen met een sleutel afsluitbaar te zijn.
d) 	Het S(tichting) K(waliteitscentrum G(evelelementen)-keurmerk bestaat uit een tekening van een huisje
	al dan niet voorzien van een aantal sterren. De sloten van de (eenvoudig) van buitenaf bereikbare gevelopeningen
dienen hiervan te zijn voorzien.
e) 	Dievenklauwen of -pinnen voorkomen dat ramen of deuren kunnen worden geopend door verwijdering van de
scharnierpennen.
f) 	Een uittilblokkering voorkomt het uit de rail/geleiding kunnen tillen van schuifdeuren.
g) 	Een anti-inbraakstrip vormt een afdichting van de ruimte tussen de deur en het kozijn, waardoor het openbreken
hiervan wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt.
B2 Brand
a) 	(Poeder)blussers met een inhoud van minder dan 6 kg./ltr. zijn veelal onvoldoende om een (beginnende) brand te
blussen. Het verdient dan ook aanbeveling om een blusapparaat van ten minste 6 kg./ltr. in de woning te hebben.
(Denkt u om de periodieke controle die aan het apparaat dient plaats te vinden).
b) Het is aan te bevelen om per etage ten minste 1 rookmelder aan te brengen.
c) Een blusdeken is een effectief middel om bijvoorbeeld “vlam in de pan” in de kiem te smoren.
B3 Waterschade
De hieronder genoemde punten kunnen alleen worden toegepast als alle in de woning aanwezige machines zijn
voorzien van de preventiemaatregel.
a) 	(Vaste) bevestiging van de afvoerslang kan d.m.v. een aan de muur bevestigde beugel, maar ook door gebruik te
maken van een zgn. “voorgevormde” bocht.
b) 	Een waterslot is veelal aangebracht bij de koppeling van de waterslang aan de waterleiding. In geval van een
defect aan de machine zal een waterslot de toevoer van water blokkeren.
c) 	De bij dit punt bedoelde lekbak wordt onder de machine geplaatst en dient te zijn aangesloten op een reguliere
afvoerleiding.
B4 Bliksem/Overspanning
a) 	De in de woning aanwezige elektrische apparatuur kan op 2 manieren worden beveiligd tegen indirecte inslag
(overspanning). U kunt een overspanningsbeveiliging aansluiten op het stopcontact (fijnbeveiliging) waarop tevens
de apparatuur is aangesloten, maar u kunt ook een speciale overspanningsbeveiliging (laten) aanbrengen in uw
meterkast (grofbeveiliging). Deze grofbeveiliging beschermt alle in de woning aanwezige elektronische apparatuur.

N2016-1
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Bijlage Preventiemeter

Preventietips
Naast de genoemde maatregelen, kunt u natuurlijk ook zgn. organisatorische maatregelen nemen om het een
inbreker moeilijk te maken.
• Een goed sleutelbeheer zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen in het bezit zijn van een sleutel.
• Hoe minder sleutels in omloop, hoe veiliger uw huis. Laat daarom al uw buitensloten gelijksluitend maken.
• 	Voorkom de aanwezigheid van “opklimmogelijkheden” rond de woning. Berg ladders zo veel als mogelijk op of leg
deze aan een ketting, voorzien van een goed hangslot, vast.
• Berg tuinmeubelen e.d. bij niet gebruik (achter slot) op.
• 	Voorkom zichtbare afwezigheid. Voorzie enkele lichtpunten van een schakelklok, waardoor het lijkt alsof iemand in
de woning aanwezig is. Maak afspraken over het leeghalen van de brievenbus.

N2016-1
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Nedasco Inboedelwaardemeter
(Geldig t/m 31 januari 2017)

Gegevens verzekeringnemer
Achternaam _____________________________________________
Voorletter(s) ____________________________
Adres ____________________________________________________
Huisnummer ____________________________
Postcode ___________________________
Woonplaats __________________________________________________
Polisnummer (als deze bekend is): _____________________
Bent u huurder?
Leeftijd kostwinner
□ 35 jaar en jonger
□ 35 t/m 50 jaar
□ 51 t/m 70 jaar
□ 71 jaar en ouder

□ Ja

□ Nee
Punten
22
29
39
37
Aantal punten

0

Samenstelling huishouden
□ Alleenstaande (met/zonder kinderen)
□ Echtpaar/samenwonende
(met/zonder kinderen)

Punten
0
10
Aantal punten

0

Netto maandinkomen hoofdkostwinner
□ Tot en met € 1.000,□ € 1.001,- tot en met € 2.000,□ € 2.001,- tot en met € 3.000,□ € 3.001,- tot en met € 4.850,□ meer dan € 4.850,-

Punten
0
10
17
28
*
Aantal punten

0

Oppervlakte woning
□ Tot en met 90 m2
□ 91 m2 tot en met 140 m2
□ 141 m2 tot en met 190 m2
□ 191 m2 tot en met 300 m2
□ Meer dan 300 m2

Punten
0
6
18
23
*
Aantal punten

0

Totaal aantal punten 0

x € 1.004,- = € 0,00

(A)

* Gebruik van de inboedelwaardemeter niet mogelijk, zie verder bij toelichting.
(A): Dit is de inboedelwaarde inclusief maximaal € 12.000,- audio-, visuele en computerapparatuur, maximaal € 6.000,lijfsieraden, maximaal € 15.000,- kostbaarheden (bijzondere bezittingen) en als u huurder bent van een woning
maximaal € 6.000,- huurdersbelang.
Wilt u de standaard bedragen verhogen? Dan kunt u dit op pagina 3 van dit formulier aangeven.
Als u het appartementseigenarenbelang wilt verzekeren, dan kunt u dit ook op pagina 3 van dit formulier aangeven.

De inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld;
Plaats _____________________________________________________

Datum __________________________

Handtekening __________________________________________________________________________________________
N2016.1
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Nedasco Inboedelwaardemeter
(Geldig t/m 31 januari 2017)

Toelichting op de Nedasco Inboedelwaardemeter
Algemeen
De inboedelwaardemeter van Nedasco is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de
globale waarde van een inboedel vast te stellen. 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:
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.
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. Voor DGA’s en
ZZP-ers moet het gemiddelde netto maandinkomen van de afgelopen 3 jaar worden genomen. Als dit niet
bekend is, neem dan contact op met de acceptant.
De inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de
hoofdkostwinner maximaal € 4.850,- bedraagt.
Oppervlakte woning
Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle
bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning, maar ook de buitenshuis aanwezige privé
(berg)ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox.
De inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als de oppervlakte van de woning niet groter is dan
300 m2.
Audio-, visuele en computerapparatuur
Hieronder vallen alle apparaten in uw particuliere huishouden die geluid en/of beeld vastleggen,
weergeven, ontvangen of uitzenden. Voorbeelden daarvan zijn televisies, radio’s, foto-/film-/
videoapparatuur, (mobiele) telefoons, spelcomputers en tablets. Hieronder valt ook: de randapparatuur die
bij deze apparaten hoort;
Met computerapparatuur bedoelen we alle apparaten voor het in-/uitvoeren of opslaan van
data.Voorbeelden daarvan zijn pc’s en laptops. Hieronder vallen ook: de randapparatuur die bij deze
apparaten hoort; de informatiedragers.
Lijfsieraden
Sieraden die u op of aan uw lichaam draagt. Daaronder vallen ook horloges. Deze sieraden bestaan
geheel of voor een deel uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal, parels of vergelijkbare
stoffen.

N2016.1

Nedasco Inboedelwaardemeter 2016

13

Nedasco Inboedelwaardemeter
(Geldig t/m 31 januari 2017)

Kostbaarheden (bijzondere bezittingen)
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
verzamelingen, antiek, kunst en/of 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., keukenen 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. Bent u eigenaar van een appartement,
dan kunt u onderaan uw appartementseigenarenbelang verzekeren.

* Als u aan de hand van deze inboedelwaardemeter uw inboedel niet kunt berekenen, of u krijgt een
andere waarde dan u verwacht heeft, dan kunt u de waarde van uw inboedel in die gevallen laten
bepalen door deskundigen.
Audio-, visuele en computerapparatuur, lijfsieraden, huurdersbelang en bijzondere bezittingen
De berekende inboedelwaarde is inclusief € 12.000,- audio-, visuele en computerapparatuur, € 6.000,lijfsieraden, € 15.000,- kostbaarheden (bijzondere bezittingen) en als u huurder bent van een woning
€ 6.000,- huurdersbelang. (Er is geen garantie tegen onderverzekering).
Wilt u een hoger bedrag verzekeren? Of wilt u het appartementseigenarenbelang verzekeren? Geef dat
dan hieronder aan:

□✔ Audio, visuele en computerapparatuur
□ Ik wil het standaardbedrag verhogen met:
✔ Lijfsieraden
□
□ Ik wil het standaardbedrag verhogen met:
✔ Huurdersbelang (als u huurder bent van de woning)
□
□ Ik wil het standaardbedrag verhogen met:
✔ Kostbaarheden (bijzondere bezittingen)
□
□ Ik wil het standaardbedrag als volgt verhogen:

€ 12.000,€ ________________________
€ 6.000,€ ________________________
€ 6.000,€ ________________________
€ 15.000,-

Verzekerd bedrag postzegels/munten
Verzekerd bedrag schilderijen/aquarellen
Verzekerd bedrag muziekinstrumenten
Verzekerd bedrag antiquiteiten
Verzekerd bedrag recreatiegoederen
Verzekerd bedrag overige kostbaarheden

€ ________________________
€ ________________________
€ ________________________
€ ________________________
€ ________________________
€ ________________________

Totaal verzekerd bedrag kostbaarheden

0,00
€ ________________________

Als de totale waarde meer is dan € 25.000,-, dan graag een specificatie en/of taxatierapport meesturen.

□ Appartementseigenarenbelang (voor eigenaren van een appartement)
Ik wil een verzekerd bedrag van:

N2016.1
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Nedasco Herbouwwaardemeter
(Geldig t/m 31 januari 2017)

Gegevens verzekeringnemer
Achternaam _____________________________________________
Voorletter(s) ____________________________
Adres ____________________________________________________
Huisnummer ____________________________
Postcode ___________________________
Woonplaats __________________________________________________
Geboortedatum _________________________________
Geslacht
□ man
□ vrouw
Burgerservicenummer _________________________________ Nationaliteit* _________________________________
Telefoonnummer
_________________________________ E-mailadres _________________________________
Naam tussenpersoon
Rekening courantnummer

________________________________________
________________________________________

Berekening inhoud gebouwen (zie toelichting de volgende pagina)
Hoofdgebouw

mtr. x

mtr. x

mtr. =

0,00

M3

Bijgebouw(en)

mtr. x

mtr. x

mtr. =

0,00

M3

mtr. x

mtr. x

mtr. =

0,00

M3

Bepalen prijs

(lengte x breedte x gemiddelde hoogte)
per M3 (zie toelichting op de volgende

De woning valt in categorie:

□1

Bijbehorende prijs per
Toeslagen
□ Rieten kap

pagina)

□2
M3

□3
€

0,00

(3%)

€

0,00

(9%)

€

0,00

(10%)

€

0,00

exclusief toeslagen

□ Plat dak
□ Inhoud < 250 M3
Prijs per M3 inclusief toeslagen

€ 0,00

Berekening herbouwwaarde (zie toelichting de volgende pagina)
Hoofdgebouw
M3 x € 0,00
0,00

(A)

=

€ 0,00

Bijgebouw (en)

0,00

(A)

=

€ 0,00

0,00

(A)

=

€ 0,00

0,00
0,00

Te verzekeren herbouwwaarde

(A)

€ 0,00

Bijzonderheden
Eventuele bijzonderheden over de woning, zoals de aanwezigheid van zwembaden, sauna’s,
zonnepanelen en dergelijke alsmede de (herbouw)waarde daarvan, kunt u hieronder aangeven. De
(herbouw)waarde wordt opgeteld bij de te verzekeren herbouwwaarde.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
De herbouwwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld;
Plaats _____________________________________________________

Datum __________________________

Handtekening __________________________________________________________________________________________
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Nedasco Herbouwwaardemeter
(Geldig t/m 31 januari 2017)

Toelichting op de Nedasco Herbouwwaardemeter
Het verzekerde bedrag voor de woonhuisverzekering wordt gevormd door de herbouwwaarde van uw woning en
eventuele bijgebouwen. Om deze herbouwwaarde te kunnen berekenen, dient de inhoud van de woning te worden
vermenigvuldigd met een M3-prijs. Deze Nedasco herbouwwaardemeter is een eenvoudig hulpmiddel bij de
berekening. Als het te verzekeren bedrag wordt vastgesteld met behulp van deze meter bieden wij u een garantie
tegen onderverzekering.
De Nedasco herbouwwaardemeter kan uitsluitend worden gebruikt voor het type woningen volgens onderstaande
tabel en voorzover de uitkomst van de berekening niet hoger is dan € 800.000,-.
Voor het verkrijgen van garantie tegen onderverzekering bij andere type woningen of bij duurdere woningen kan een
deskundigentaxatie worden overlegd.
De Nedasco herbouwwaardemeter is niet geschikt voor het berekenen van de herbouwwaarde van woningen met
een bijzondere bouwstijl, historische of monumentale woonhuizen of woonhuizen die onder speciale voorwaarden
herbouwd mogen worden (bijvoorbeeld omdat deze onder Monumentenzorg of beschermd stadsgezicht vallen en/of
onder architectuur zijn gebouwd of omdat er bij herbouw speciale vergunningen of voorzieningen noodzakelijk zijn).
Voor het verkrijgen van garantie tegen onderverzekering kan voor deze woningen een deskundigentaxatie worden
overlegd.
Het verzekerd bedrag is inclusief fundering, centrale verwarmingsinstallaties, (isolatie)glas, zonweringen, antennes,
honoraria van deskundigen, btw, legesgelden enz.
Berekening inhoud gebouwen
De inhoud van de woning kan worden berekend door het buitenwerks gemeten oppervlak te vermenigvuldigen met
de gemiddelde hoogte van de woning. (De hoogte van een bouwlaag bedraagt doorgaans 2.70 meter.) Voor schuine
daken kan de halve hoogte van de bovenste verdieping worden meegenomen.
Bepalen prijs per M3
Categorie

Typering

I
II
III

Rijtjes-/tussenwoning
Eind-/hoekwoning / 2 onder 1 kap
Vrijstaande woning (standaard bouw)

Prijs per M3
€ 561,€ 610,€ 704,-

De M3-prijs is een indicatie van de gemiddelde herbouwkosten voor het type woonhuis. De werkelijke kosten kunnen
door individuele invloeden afwijken. Deze afwijkingen kunnen (deels) worden gecompenseerd door toepassing van de
hierna genoemde toeslagen. Bij de vaststelling van de m3-prijzen is uitgegaan van zgn. traditionele bouw, waaronder
wordt verstaan:
•
woonhuizen gebouwd van steen met een harde dakbedekking
•
houtskeletbouw met muren van steen of hout met een harde dakbedekking
Toeslagen
In de volgende situaties dient op de M3-prijs een toeslag te worden gehanteerd:
•
rieten kap
3%
•
plat dak
9%
•
inhoud < 250 m3
10%

Bijgebouwen
De inhoud van aangebouwde (niet inpandige) en vrijstaande bijgebouwen — voor zover niet in gebruik als woon- of
praktijkruimte — dient afzonderlijk te worden bepaald.
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 print hoofdstuk | terug naar inhoudsopgave

Vragenformulier Kamerverhuur

Naam verzekeringnemer
1. Dient het gebouw uitsluitend tot kamerverhuur?

 ja
 nee, tevens als

2. Hoeveel kamers worden er maximaal verhuurd?
3. Heeft het gebouw een centrale ingang?

 ja
 nee, nl.

4. Zijn de kamers afzonderlijk afsluitbaar?

 ja. d.m.v.

 cilindersloten
 anders. nl.

 nee
5. Vindt koken op de kamers plaats?

 ja. d.m.v.
 elektrisch
 aardgas
 nee, in een of meerdere centrale keukens
 anders, d.m.v.

6. Hoe worden de kamers verwarmd?

 c.v. gas
 anders, nl.

 c.v. olie

Waar bevindt zich de verwarmingsketel?
 ja, nl.
 nee

	
Vindt
er periodiek onderhoud plaats aan de
verwarmingsketel?

per

Van welk materiaal zijn de leidingen?
7. Is
	 het gebouw voorzien van een, door daartoe bevoegde
instantie goedgekeurd elektriciteitsnet?
8. Van welk materiaal zijn de vloeren?

 hout

 steen/beton

9. Van welk materiaal zijn de scheidingswanden?

 steen/beton

 gips

10. Zijn er blusmiddelen in het gebouw?

 nee

 ja, aantal:

 hout

merktype:
inhoud:

kg

 nee
 ja,

per jaar

Waar zijn deze aangebracht?
Is er een periodiek onderhoudscontact?

Plaats:

Datum (ddmmj j j j )

Handtekening verzekeringnemer:

N2016-1
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