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Wat is onderverzekering? 
Onderverzekering kan voorkomen bij zowel een woonhuis- als een inboedelverzekering. Van onderverzekering is 
sprake als het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde. Bij een woonhuisverzekering moet het 
verzekerde bedrag gelijk zijn aan de herbouwwaarde van het woonhuis, dus de herbouwkosten ervan. Bij een 
inboedelverzekering moet het verzekerde bedrag gelijk zijn aan de nieuwwaarde van de inboedel. 
 
 
Wat is het gevolg van onderverzekering? 
De gevolgen van onderverzekering worden vaak onderschat. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht speelt 
dit niet alleen bij totaal verlies, maar ook bij kleinere schaden.  In geval van totaal verlies wordt het verzekerde 
bedrag uitgekeerd, maar is dat bedrag onvoldoende om de schade te dekken.  In geval van gedeeltelijke schade 
volgt namelijk bij onderverzekering slechts een gedeeltelijke uitkering. 
 
 
Een voorbeeld 
U heeft uw inboedel verzekerd voor € 50.000. Helaas wordt er ingebroken. Door de inbraak heeft u een schade 
van € 6.000. De expert die de hoogte van de schade moet vaststellen berekent dat uw inboedel ten minste 
€ 75.000 waard is. De inboedel is dus voor € 25.000 te laag verzekerd. U krijgt daarom niet de € 6.000 
schadevergoeding waarop u had gerekend, maar een pro rato uitkering, namelijk 50.000/75.000 x € 6.000 = 
€ 4.000. Het verschil van € 2.000 zult u dan zelf moeten bijleggen. 
Zou het woonhuis volledig afbranden, dan zou een uitkering volgen van € 50.000. Dat bedrag zal echter 
onvoldoende zijn om de gehele inboedel opnieuw aan te schaffen. 
 
 
Te weinig premie betalen is toch niet zo erg? 
Als u onderverzekerd bent betaalt u eigenlijk te weinig premie. Uw woonhuis en/of inboedel te laag verzekeren 
geeft dus een besparing in de premielasten, maar door een te lage uitkering in geval van schade kan het u 
uiteindelijk veel geld kosten.  
 
 
Hoe voorkomt u dat u onderverzekerd bent? 
De verantwoordelijkheid om het juiste bedrag te verzekeren ligt bij de verzekeringnemer. De verzekeraar biedt in 
de vorm van een herbouwwaardemeter en een inboedelwaardemeter handige hulpmiddelen aan om de waarde 
van uw woonhuis of inboedel te berekenen. Lees voor het invullen goed de toelichting. 
De inboedelwaardemeter is een manier om op basis van kenmerken het verzekerde bedrag van uw inboedel vast 
te stellen. Aan de hand van factoren als leeftijd, inkomen en gezinssituatie komt uit de inboedelwaardemeter een 
te adviseren verzekerd bedrag. Als u dit bedrag op uw polis als nieuwwaarde van uw inboedel laat opnemen, dan 
doet de verzekeraar gedurende 5 jaar geen beroep op onderverzekering. 
De herbouwwaardemeter doet hetzelfde voor de woonhuisverzekering. Door de inhoud van het woonhuis te 
berekenen, het type woonhuis vast te stellen en het kwaliteitsniveau komt uit de herbouwwaardemeter een te 
adviseren verzekerd bedrag. Ook hier geldt dat als u dit bedrag als herbouwwaarde van uw woonhuis op de polis 
laat opnemen, de verzekeraar gedurende 5 jaar geen beroep op onderverzekering doet.  
 
 
Zijn de herbouwwaardemeter of inboedelwaardemeter niet bruikbaar? 
Mogelijk voldoet u niet aan de criteria die de waardemeters stellen. Is dat het geval en wilt u toch niet te laag 
verzekerd zijn? Dan is het mogelijk om een taxatiebureau een taxatie te laten uitvoeren of de verzekeraar te 
vragen of u in aanmerking komt voor een fysieke of fotografische waardebepaling. Neem hiervoor contact op met 
WUTHRICH. 

 


