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lees voordat u het formulier invult eerst de uitleg op de volgende bladzijde 
 

 

hoe oud is de persoon in het gezin die het belangrijkste deel van 
het inkomen verdient? 
 

  jonger dan 36 jaar   22 
  36 t/m 50 jaar 29 
  51 t/m 70 jaar 39 
  ouder dan 70 jaar 37 

  

                                                    aantal punten:                       

_____________________________________________ 
 

is er sprake van een 1-persoons- of een meerpersoonsgezin? 
 

 ik woon alleen zonder inwonende kinderen  0 
 ik woon alleen, maar ik heb inwonende kinderen 0 
 ik woon samen zonder inwonende kinderen 10 
 ik woon samen en wij hebben inwonende kinderen 10 

 

                                                    aantal punten:                       

_____________________________________________ 
 

wat is het netto maandinkomen (zie uitleg) van de persoon in 
het gezin die het belangrijkste deel van het inkomen verdient? 
 

  niet meer dan € 1.000                         0 
  € 1.001 t/m € 2.000      10 
  € 2.001 t/m € 3.000 17 
  € 3.001 t/m € 4.000 28 
  € 4.001 t/m € 5.000 32 
  € 5.001 t/m € 6.000 37 
  € 6.001 t/m € 7.000 41 
  € 7.001 t/m € 8.000 46 
  € 8.001 t/m € 9.000 50 
  meer dan € 9.000 (zie uitleg) 

 

                                                   aantal punten:                  

_____________________________________________ 
 

wat is bij elkaar opgeteld het woonoppervlak (zie uitleg) van alle 
verdiepingen van het woonhuis? 
 

   minder dan 91 m² 0 
   91 m² t/m 140 m² 6 
   141 m² t/m 190 m²  18 
   191 m² t/m 300 m² 23 
   301 m² t/m 350 m² 32 
   351 m² t/m 400 m² 40 
   401 m² t/m 450 m² 48 
   451 m² t/m 500 m² 56 
   meer dan 500 m² (zie uitleg)  
 

                                                   aantal punten:                  

 

 

totaal aantal punten                x  € 1.293  =  €                     (A) 

____________________________________________________ 
 
mogelijke bijtellingen: 
 

 ik heb meer dan € 12.000 aan beeld- en geluidsapparatuur en/of 
         computerapparatuur (zie uitleg) 
          

         zo ja, welk bedrag boven € 12.000?            €            
 

 ik heb meer dan € 6.000 aan sieraden of horloges (zie uitleg) 
  

         zo ja, welk bedrag boven € 6.000?              €            
 

 ik heb meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen (zie uitleg) 
   

         zo ja, welk bedrag boven € 15.000?            €            
  

 beschrijf hier uw bijzondere bezittingen: 

         _________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

 

 ik heb meer dan € 6.000 aan huurdersbelang (zie uitleg)  
  

 zo ja, welk bedrag boven € 6.000?              €            
  

 beschrijf hier wat u aan huurdersbelang heeft: 

         _________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

 

totaal van alle bijtellingen:                        €                 (B)       

____________________________________________________ 
 

geschatte waarde totale inboedel = (A) + (B)    €                   

 
 (het verzekerde bedrag zal op het polisblad naar boven worden 
         afgerond op honderdtallen) 
____________________________________________________ 
 

bij diefstal van sieraden of horloges (zie uitleg) bent u volgens de 
polisvoorwaarden verzekerd voor maximaal € 2.500 
 

 ik wil u de waarde boven € 2.500 meeverzekeren 
 

 zo ja, welk bedrag boven € 2.500?               €            
 
 let op: het bedrag is óf maximaal € 3.500 (dan heeft u niet meer dan 
 € 6.000 aan waarde) óf € 3.500 plus het bedrag dat u hierboven als 
 bedrag boven € 6.000 heeft ingevuld 

 

naam polishouder:      ____________________________________ 

adres woonhuis: ____________________________________ 

postcode woonhuis:   ____________________________________ 

 

Door ondertekening van deze inboedelwaardemeter verklaar ik dat de 
gegeven antwoorden juist en volledig zijn. 
 

datum: _________________________________________ 

handtekening:  
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Algemeen  
De inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige 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 laten zien dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan 
de hand van leeftijd en inkomen van de persoon in het gezin die het belangrijkste deel van het inkomen verdient, de samenstelling van het 
gezin en het woonoppervlak van het woonhuis. Vanaf 2008 wordt die waarde (dat is het geldbedrag waarmee u het totaal aantal punten 
vermenigvuldigt) elk jaar geïndexeerd. 
Bent u ervan overtuigd dat (A) te laag is omdat de werkelijke waarde van uw inboedel veel hoger is?  Noteer dan in het vak onder (A) het 
bedrag dat u nodig heeft om uw hele inboedel te vervangen 
Door ondertekening van de inboedelwaardemeter geeft u toestemming de vastgestelde waarden als verzekerd(e) bedrag(en) voor uw 
inboedel op te nemen. 
 
1-persoons- of een meerpersoonsgezin  
Bij deze vraag gaat het om alle inwonende personen, met wie u samen het huishouden vormt.  
 
Netto maandinkomen van de persoon in het gezin die het belangrijkste deel van het inkomen verdient  
Met inkomen bedoelen we: 

 loon inclusief vakantiegeld, tantièmes, winstdeling, 13e maand en mogelijke bijverdiensten 

 VUT, pensioen, AOW, WW, ziekengeld, WAO, WIA of andere sociale uitkeringen 

 ontvangen alimentatie 

 inkomen uit eigen bedrijf 
Rente en inkomsten uit beleggingen hoeft u niet mee te rekenen. 
Let op: de inboedelwaardemeter is niet geschikt als het netto maandinkomen meer dan € 9.000 bedraagt. Gebruik in dat geval een 
inventarisatielijst. 
 
Woonoppervlak van alle verdiepingen van het woonhuis 
Hiermee bedoelen we het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van het 
woonhuis. Én het vloeroppervlak van de buitenshuis aanwezige privé (berg)ruimtes, zoals schuur, garage of kelder(box). 
Let op: de inboedelwaardemeter is niet geschikt als het woonoppervlak meer dan 500 m² bedraagt. Gebruik in dat geval een 
inventarisatielijst. 
 
Beeld- en geluidsapparatuur en/of computerapparatuur  
Hiermee bedoelen we:  

 alle beeld- en geluidsapparatuur, zoals radio’s, tv’s, foto-, film- en videocamera’s, band-, platen-, cassette-, video-, cd- en 
dvd-spelers/recorders, cd-/dvd-branders en mp3-spelers  

 alle computerapparatuur, zoals pc’s/desktops, laptops, werkstations, servers en spelcomputers / game consoles 

 alle zend-, ontvangst- en navigatieapparatuur, zoals telefoons, routeplanners en gps-apparaten 

 alle smartphones (mobiele telefoons), tablets en e-readers 

 alle wearable devices, zoals smartwatches en fitness-tracking bands 

 alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur, zoals modems, routers, acculaders, speakers (boxen), koptelefoons, 
monitoren, webcams, printers, inktcartridges en scanners 

 alle standaardsoftware/standaardprogrammatuur 

 alle geluids-, beeld- en informatiedragers, zoals platen (elpees en singles), banden, cassettes, cd’s, dvd’s, diskettes, games, externe 
harde schijven, usb-sticks en memory cards (geheugenkaarten) 

 
Sieraden of horloges  
Hiermee bedoelen we alle sieraden en/of horloges, al dan niet antiek. Ze zijn bedoeld om op of aan het lichaam of op de kleding te dragen en 
bestaan geheel of voor een deel uit edelmetaal of ander metaal, gesteente, mineraal, ivoor, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke 
materialen.  
 
Bijzondere bezittingen 
Hiermee bedoelen we alle waardevolle bijzondere bezittingen. Zoals verzamelingen, antiek, kunst of muziekinstrumenten. Maar niet de 
hierboven al genoemde sieraden of horloges, ook al zijn ze oud. 
Een verzameling is een collectie bijzondere voorwerpen. Deze collectie is in het verleden doelbewust uit verschillende bronnen bij elkaar 
gebracht en hoort bij elkaar. Bijvoorbeeld een verzameling munten, postzegels, kristal (zoals Swarovski), zilverwerk of speelgoed. 
Met antiek worden bedoelen we voorwerpen met een antiquarische waarde die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn. 
Let op: met antiek bedoelen we niet antiek meubilair. Antiek meubilair valt namelijk onder het algemene begrip ‘inboedel’. 
Met kunst bedoelen we schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s en andere kunstvoorwerpen, zoals beelden.  
 
Huurdersbelang (geldt alleen voor de huurder-bewoner) 
Hiermee bedoelen we het financieel belang dat u als huurder van het woonhuis heeft bij van de vorige bewoner tegen betaling overgenomen 
in of aan het woonhuis aangebrachte verbeteringen. Of de verbouwingen of uitbreidingen die u voor eigen rekening heeft uitgevoerd of 
laten uitvoeren. Denk hierbij aan een cv-installatie, een nieuwe keuken, badkamer of toilet, parket- en tegelvloeren, schuurtjes, schuttingen 
en inbraakbeveiliging. Glas valt niet onder het begrip huurdersbelang. 
Let op: als u eigenaar bent van het woonhuis, dan vult u hier dus niets in. 


