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Inboedelwaardemeter 2021         Geldig tot en met 31 december 2021 
 

Gegevens verzekeringnemer 

Naam en voorletters  : _______________________________________________________ 

 

Verzekerde adres  : _______________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats  : _______________________________________________________ 

 

Polisnummer (indien bekend) : _______________________________________________________ 

 

1. Wat is de leeftijd van de hoofdkostwinner?     Punten 

o 35 jaar en jonger       22 

o 36 tot en met 50 jaar       29 

o 51 tot en met 70 jaar       39 

o 71 jaar en ouder        37 

Aantal punten _____ 

 

2. Wat is de samenstelling van het huishouden? 

o Eenpersoonshuishouden       0 

o Meerpersoonshuishouden      10 

Aantal punten _____ 

 

3. Hoe hoog is het netto inkomen van de hoofdkostwinner? 

o tot en met € 1.000,-       0 

o € 1.001,- tot en met € 2.000,-      10 

o € 2.001,- tot en met € 3.000,-      17 

o € 3.001,- tot en met € 4.850,-      28 

Aantal punten _____ 

 

4. Wat is de oppervlakte van de woning? 

o tot en met 90 m2        0 

o 91 m2 tot en met 140 m2      6 

o 141 m2 tot en met 190 m2      18 

o 191 m2 tot en met 300 m2      23 

Aantal punten _____ 

 

           ____________+ 

 

             Totaal aantal punten _____ 

 

Puntentotaal x € 983,50 =                                            € _______________________________,- totale inboedelwaarde 

 

 

 

5. Eventuele bijtellingen        Zo ja, welk bedrag wilt u totaal verzekeren?  
     (zie toelichting achterzijde) 

- Bezit u meer dan € 7.500,- aan lijfsieraden? □ nee  □ ja    € _____________,-  
            (maximaal € 50.000.-) 

- Bezit u meer dan € 20.000,- aan waardevolle 

  bezittingen?     □ nee □ ja   € _____________,- 
          (maximaal € 50.000,-) 

- Is het eigenaars- of huurdersbelang meer dan 

  € 25.000,-     □ nee □ ja   € _____________,- 
          (maximaal € 75.000,-) 

  

                                Zie achterzijde 
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Ondertekening 

De Inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld en ik verzoek hierbij DAK Volmacht B.V. de 

geschatte totale waarde als verzekerde som op mijn DAK Inboedelverzekering op te nemen. 

 

Plaats  _____________________________________ Datum _______________________ 

 

Handtekening _____________________________________ 

 

 

 

 

Toelichting 

De Inboedelwaardemeter is alleen bedoeld 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. 

Als u de te verzekeren waarde vaststelt met de Inboedelwaardemeter krijgt u de garantie dat u niet 

onderverzekerd bent. De garantie geldt voor 10 jaar. Bij verhuizing, schade of na verloop van 10 jaar kunnen 

wij vragen het verzekerde bedrag opnieuw vast te stellen met de Inboedelwaardemeter, zodat de garantie 

kan worden verlengd. 

 

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. U kunt de 

Inboedelwaardemeter alleen gebruiken als het netto maandinkomen van hoofdkostwinner maximaal 

€ 4.850,- is. 

 

Oppervlakte woning 

Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle 

bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning, alsmede de buitenshuis aanwezige privé 

(berg)ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox. U kunt de Inboedelwaardemeter alleen gebruiken als het 

woonoppervlak niet groter is dan 300 m2. 

 

Lijfsieraden 

Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn gemaakt om op of aan het lichaam te dragen en die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, parels, (bloed)koraal of dergelijke stoffen. 

 

Waardevolle bezittingen 

Hieronder worden verstaan beeld-, geluids-, computer-, foto- en filmapparatuur. Inclusief de 

hierbij behorende randapparatuur en informatiedragers. Software valt hier niet onder, tenzij de software als 

standaardpakket zonder aanpassing(en) verkrijgbaar is. 

 

Eigenaars-/huurdersbelang 

Met eigenaarsbelang bedoelen wij de veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u voor eigen 

rekening heeft aangebracht aan een appartement waar u eigenaar van bent of die u hebt overgenomen van 

de vorige eigenaar. 

Met huurdersbelang bedoelen wij de veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u voor eigen 

rekening aan uw huurwoning heeft aangebracht of die u van de vorige huurder heeft overgenomen. 

Die zaken zijn ‘aard- en nagelvast’, dat wil zeggen: u kunt ze niet losmaken zonder de goederen zelf en/of het 

deel van het appartement of de huurwoning waaraan zij zijn verbonden, te beschadigen. 

Dit zijn: metsel-, schilder-, behang- en witwerk, betimmeringen, parketvloeren, verwarmings-, 

airconditionings-, sanitaire-, keuken- en beveiligingsinstallaties. 

Maar ook: terreinafscheidingen, schuttingen en schuren, garages of tuinhuisjes die u privé gebruikt, 

afdaken, overkappingen, screens, zonneschermen, rolluiken, (schotel)antennes, zonnepanelen die aan het 

woonhuis bevestigd zijn en laadpalen voor een elektrische auto die zich bevinden op het terrein dat hoort 

bij uw woonhuis of appartement. 


