
 
TOELICHTING INVENTARISATIELIJST 
 
 
Algemeen 
U bent waarschijnlijk rijker dan u denkt. Waarom zeggen we dat? Omdat uit onderzoek 
steeds weer blijkt dat de waarde van een inboedel door de meeste mensen te laag wordt 
geschat. En verzekert u een te laag bedrag voor uw inboedel, dan is er sprake van 
onderverzekering. Bij schade kan dat vervelende financiële consequenties hebben. Om die 
situaties te voorkomen kunt u gebruik maken van deze inventarisatielijst. Als u deze lijst 
gebruikt om nauwkeurig het verzekerde bedrag voor uw inboedelverzekering te bepalen, 
vermijdt u elk risico dat voor u is verbonden aan onderverzekering. Het lijkt een heel 
karwei, maar het valt allemaal wel mee: er is maar een kleine kans dat u iets vergeet. De 
inventarisatielijst is bedoeld voor een volledige inventarisatie van uw inboedel en heeft 
betrekking op de gezamenlijke inboedel van alle te inwonende gezinsleden. Bij het invullen 
van de inventarisatielijst moet u uitgaan van de nieuwwaarde van de inboedel, dat is de 
waarde die u op dit moment in de winkel moet betalen voor de aanschaf van een 
vergelijkbare zaak. Want: als uw inboedel verloren gaat moet u immers een nieuwe 
kunnen kopen.  
In de opsomming zijn inboedelzaken globaal omschreven: als er staat ‘gordijnen/vitrage’, 
dan wordt ook gedoeld op zaken als lamellen, luxaflex en verduisteringsschermen. U moet 
de omschrijvingen dus ruim uitleggen.  
Wij adviseren u de in te vullen bedragen af te ronden op honderdtallen, dat 
vergemakkelijkt het optellen. Dus niet € 895 of € 3.525 noteren, maar € 900 en € 3.500. 
 
Huurdersbelang 
Onder huurdersbelang worden verstaan het belang van u als huurder van het woonhuis 
betreffende van de vorige bewoner tegen betaling overgenomen resp. voor uw rekening 
in/aan het woonhuis aangebrachte wijzigingen, verbeteringen en uitbreidingen, zoals cv-, 
sanitaire- en keukeninstallaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes, 
schuttingen en inbraakbeveiliging, echter met uitzondering van glas. 
 
Inbouwapparatuur 
Alle inbouwapparatuur behoort tot de opstal (= het woonhuis) en niet tot de inboedel. 
Inbouwapparatuur dient dus niet te worden meegerekend, maar te worden opgeteld bij 
het bepalen van de herbouwwaarde van het woonhuis. Is echter sprake van huur en heeft 
u voor eigen rekening inbouwapparatuur geplaatst, dan geldt het gestelde onder het kopje 
huurdersbelang. 
 
Audio-/visuele-/computerapparatuur 
Hieronder vallen: 
– alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, platen-, cd- en dvd-

spelers, televisietoestellen, videocamera’s en band-, cassette- en videorecorders; 
– alle soorten computerapparatuur, zoals personal- en spelcomputers; 
– alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur en overige materiële 

hulpmiddelen zoals platen, cd’s, dvd’s, banden, boxen, diskettes, monitoren, schijf- en 
afdrukeenheden, evenals de standaardprogrammatuur. 

 
Lijfsieraden/horloges 
Dit zijn sieraden en/of horloges, die zijn bestemd om op of aan het lichaam te worden 
gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, 
(bloed)koraal of dergelijke stoffen, evenals parels. 
 
Vloerbedekking 
De criteria intentie en duurzaamheid zijn voor de meeste mensen van belang voor de 
vraag of zij een zaak roerend (dus als inboedel) of onroerend (dus als onderdeel van het 
woonhuis) beschouwen. Op basis van een advies van het Verbond van Verzekeraars 
behoren ondertapijt, los parket of laminaat, los of vast tapijt en zachte vloerbedekking tot 
de inboedel en behoren kurk(parket), gelijmd vinyl, linoleum of marmoleum en 
vastgelijmd, onderling verlijmd of gespijkerd parket of laminaat tot het woonhuis. 



 
 
 
                                                                INVENTARISATIELIJST 
 
 
Om te voorkomen dat u de waarde van uw inboedel te laag schat (waardoor u onderverzekerd bent), kunt u deze lijst gebruiken 
om nauwkeurig het verzekerde bedrag voor uw inboedelverzekering te bepalen en daarmee onderverzekering voorkomen. Wij 
verzoeken u voordat u tot invulling overgaat eerst de toelichting te lezen. 
 
A.  BIJZONDERE BEZITTINGEN    
   
    audio-/visuele-/computerapparatuur 
     audio woonkamer 
 audio overige kamers 
 platen/cassettes/CD’s 
 DVD’s/videobanden 
 DVD/video/TV woonkamer 
 DVD/video/TV overige kamers 
 (schotel)antenne 
 walkman/discman/MP3-speler 
 computer(s)/laptops 
    printers/scanners/randapparatuur 
 software/CD-roms 
 diversen 
 
  Totaal 
 

 
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
  
   ____________ 
    

   
    overige bijzondere bezittingen
 verzamelingen 
 (soort:                               ) 
 (soort:                                   ) 
 kunst 
    schilderijen 
 antiek (geen meubelen) 
 waardevolle muziekinstrumenten 
 (soort:                                  ) 
 (soort:                            ) 
   
 
 
 
  Totaal 
 

 
 
   
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
   ____________ 
   ____________ 
 
 
 
 
   ____________ 
 

  
    lijfsieraden/horloges
 vrouw 
 man 
 kind(eren) 
   
   
                                        Totaal 

 
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
   
   ____________ 
 

 
Totaal A. 
 audio-/visuele/computerapparatuur 
 lijfsieraden/horloges 
 overige bijzondere bezittingen 
  
 
  Subtotaal 1 
 

 
       
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
 
€                

B. ALGEMEEN    
   
 grote huishoudelijke apparaten
 kooktoestel/fornuis/afzuigkap 
 koelkast/diepvriezer 
 wasmachine/droger/centrifuge 
 vaatwasmachine 
 kachels/haarden (geen CV) 
 diversen 
   
                                        Totaal 
  

    
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   
   ____________ 
 

 
 foto-/filmapparatuur
 foto-/filmtoestel(en) 
 dia-/filmprojector(en) 
 dia’s/foto’s/films/albums 
 donkere kamer + toebehoren 
 diversen 
 
   
                                        Totaal 
 

 
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
   
   ____________ 
 

 
 kleine huishoudelijke apparaten
 telefoon(beantwoorder) 
 stofzuiger(s) 
 naaimachine/breimachine 
 strijkplank/strijkbout 
 keukenapparatuur (zoals grill/ 
 magnetron/bakoven/mixer/brood- 
 rooster/koffiezetapparaat/keuken- 
 machine/snijmachine) 
 scheerapparaat/ladyshave 
 föhn/krulset 
 hoogtezon/zonnebank 
 hometrainer/fitnessapparatuur 
 ventilator/losse airco 
 diversen 
   
                                        Totaal 

 
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   
   
   
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
   ____________ 
 

 
 vrije tijd/overig
 sportuitrusting(en) 
 surfplank 
 kampeeruitrusting(en) 
 wintersportuitrusting(en)  
 slaapzak(ken)/stretcher(s) 
 koffers/tassen 
 encyclopedie/woordenboeken 
 studieboeken/leesboeken 
 (zonne)brillen/contactlenzen 
 gehoorapparaten/(gebits)prothesen 
 (kinder)speelgoed 
 aquarium/huisdieren 
 schrijfgerei/schrijfmachine/calculator(s) 
 diversen 
   
                                        Totaal 
 

 
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   
   ____________ 
 

  
 overige huishoudelijke zaken
 bestek 
 servies 
 glasservies 
    pannen/potten/schalen 
 bloemen/planten/vazen/potten 
 huishoudtrap/emmers/bezems  
 diversen 
  Totaal               

 
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
   ____________ 
 

 
Totaal B. 
 grote huishoudelijke apparaten 
 kleine huishoudelijke apparaten 
 overige huishoudelijke zaken 
 foto-/filmapparatuur 
 vrije tijd/overig 
   
   
                                        Subtotaal 2 
 

 
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
 
€               



 
 
C.  HUURDERSBELANGEN (alleen invullen ingeval van een huurwoning)    
  
 betimmeringen 
 geiser/CV/open haard 
 sanitaire installaties 
 keukeninstallaties 
 parket-/tegelvloeren 
 schuurtjes/schuttingen 
 inbraakbeveiliging 
 diversen 
   
                                        Totaal 

 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
    
   ____________ 
 

 
Totaal C. 
 huurdersbelangen 
 
 
 
 
 
 
   
                                        Subtotaal 3 
 

 
 
   ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
€               

D. WOONKAMER  E. KEUKEN/BIJKEUKEN  
 
 vloerbedekking 
 vitrage/gordijnen + rails 
 zonweringen/horren 
 verlichting (hangend/staand) 
 snuisterijen/wandversieringen 
 bankstel/stoelen/bijzettafel(s) 
 eetkamerameublement 
 kasten + inhoud 
 overig meubilair 
 (tafel)kleden/kussens 
 klok(ken) 
 diversen 
    
                                        Totaal 

 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   
   ____________ 
 

 
  vloerbedekking 
 vitrage/gordijnen + rails 
 zonweringen/horren 
 verlichting 
 keukentafel/stoelen/krukken 
 losse kast(en) 
 inhoud losse/vaste kasten 
 inhoud koelkast/diepvriezer 
 voorraad levensmiddelen/dranken 
 huishoudlinnen/tafellakens 
 diversen 
   
   
                                        Totaal 
 

 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
    
    
   ____________ 
 

F. SLAAP-/LOGEERKAMERS kamer 1 kamer 2 kamer 3 kamer 4 Totaal 
 
 vloerbedekking 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
   ____________ 

 vitrage/gordijnen + rails ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 
 zonweringen/horren ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 
 verlichting ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 
 snuisterijen/wandversieringen ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 
 bedden/spiralen/matrassen ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 
 dekens/dekbedden/kussens 
 bedlinnen 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

   ____________ 
   ____________ 

 losse kasten + inhoud ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 
 overig meubilair ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 
 wekker(radio’s) ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 
 diversen ___________ ___________ ___________ ___________    ____________ 

 
      Totaal 

 
   ____________ 
  

G. BADKAMER/TOILET  H. GANG/HAL/TRAP/KELDERKAST/METERKAST  
 
 vloerbedekking/kleedjes 
 vitrage/(douche)gordijnen + rails 
 zonweringen/horren 
 verlichting 
 spiegel/accessoires 
 (medicijn)kast(en) + inhoud 
 badlinnen 
 wasmand/weegschaal 
 toiletartikelen/cosmetica 
 diversen 
    
                                        Totaal 
 

 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
    
   ____________ 
 

 
 vloerbedekking/traploper 
 vitrage/gordijnen + rails 
 zonweringen/horren 
 verlichting/deurbeul 
 snuisterijen/wandversieringen 
 kapstok/spiegel/paraplubak 
 kinderwagen 
     overige meubilair 
 diversen 
  
                             
                                     Totaal 
 

 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
   
   ____________ 
 

I. ZOLDER/BERGING/GARAGE/KELDER    
 
 vloerbedekking 
 vitrage/gordijnen + rails 
 verlichting 
 (brom)fietsen 
 grasmaaier/tuingereedschap 
 tuinmeubelen/barbecue 
 autoaccessoires 
 (elektrisch)gereedschap 
 materialen/spijkers/schroeven e.d. 
 vlag/vlaggenstok 
 diversen 
    
                                         Totaal 

 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________  
  
   ____________ 
 

 
Totaal D. t/m I. 
 woonkamer 
 keuken/bijkeuken 
 slaap-/logeerkamers  
 badkamer/toilet 
 gang/hal/trap/kelderkast/meterkast 
 zolder/berging/garage/kelder 
 
 
 
 
   
                                        Subtotaal 4 

 
 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
   ____________ 
 
 
 
 
 
€               



 
 
J.  KLEDING persoon 1 persoon 2 persoon 3 persoon 4 Totaal J. 
 
broeken 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
  ____________ 

jurken/rokken ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
blouses      
truien/vesten ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
kostuums/colberts ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
overhemden/stropdassen ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
ondergoed/lingerie ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
kousen/sokken ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
jassen/mantels/jacks ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
schoenen/laarzen ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
riemen/sjaals/handschoenen ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
handtassen/attachékoffer ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
regenkleding ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
(winter)sportkleding ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
avondkleding ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
vrijetijdskleding ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
werkkleding ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
diversen ____________ ____________ ____________ ____________   ____________ 
  

 
 
 

  
 Subtotaal 5 

 
€               

 

Subtotaal 1 

 

_____________________ 

Subtotaal 2 _____________________ 

Subtotaal 3 _____________________ 

Subtotaal 4 _____________________ 

Subtotaal 5 _____________________ 

 

Totaal te verzekeren 
 

        €               

 
Voor inboedels in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht 
is de diefstaldekking voor audio-, visuele- en computer-
apparatuur beperkt tot € 2.500. Wilt u de waarde boven € 2.500 
op de inboedelverzekering tegen premieverbetering 
meeverzekeren? 
Zo ja, welk bedrag boven € 2.500?              €                
 

 
Diefstaldekking voor lijfsieraden is te allen tijde beperkt tot 
€ 2.500. Wilt u de waarde boven € 2.500 op de inboedel-
verzekering tegen premieverbetering meeverzekeren? 
 
 
Zo ja, welk bedrag boven € 2.500?             €                

 
Naam :  ___________________________ 

Adres:           ___________________________ 

Postcode/Plaats:   ___________________________ 

Polisnummer:       ___________________________ 

Relatienummer:     ___________________________ 

 

 
De inventarisatielijst is door mij naar waarheid ingevuld. 

Plaats:  ____________________________________ 

Datum: ____________________________________ 

Handtekening 
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