
 Inboedelwaardemeter 
HCP (geldig tot 31-1-2023)

Leeftijd hoofdkostwinner punten 

Degene die in uw huishouding het hoogste inkomen geniet. 
35 jaar en jonger 22 
36 t/m 50 jaar 29 
51 t/m 70 jaar 39 
71 jaar en ouder 37 

aantal punten ……….. 
Gezinssamenstelling  
Het gaat hier om de inwonende personen. 
Alleenstaande met/zonder inwonende kinderen  0 
Echtpaar/samenwonenden met/zonder inw. kinderen 10 

aantal punten ……….. 
Netto maandinkomen huishouden 
Het gezamenlijk netto maandinkomen (salaris / inkomen uit eigen bedrijf / pensioen / AOW / e.d.) van alle tot het gezin 
behorende personen. 
t/m € 1.000 0 
€ 1.001 t/m € 2.000 10 
€ 2.001 t/m € 3.000 17 
€ 3.001 t/m € 4.850 28 
meer dan € 4.850 * 

aantal punten ……….. 
Oppervlakte woning 

Het totaal van alle oppervlaktes van alle vertrekken en ruimtes die tot de woning behoren, zoals woonkamer, (bij)keuken, 
badkamer, slaapkamer, zolder, overige kamers, kelder, wasruimte, schuur, garage enz. 
t/m € 90m² 0 
91m² t/m 140m² 6 
141m² t/m 190m² 18 
191m² t/m 300m² 23 
meer dan 300m² * 

aantal punten ……….. 

====== 
Totaal aantal punten ……….. 

€ __________    x € 1.140,-    = 

Dit is het verzekerd bedrag inboedel (excl. audio-, visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden) 

Heeft u meer dan € 15.000,-- aan bijzondere bezittingen (zoals verzamelingen, antiek, kunst, 
Muziekinstrumenten) die u niet apart op de kostbaarhedenverzekering wenst te verzekeren? 

Zo ja, welk bedrag boven € 15.000,-- € __________ 

Indien de totale waarde meer is dan € 25.000,--, dan s.v.p. een specificatie en/of taxatierapport meezenden 

Boven het verzekerd bedrag wordt meeverzekerd voor audio-, visuele- en computerapparatuur 10% van het verzekerde 
bedrag inboedel, met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 10.000,-, alsmede € 2.500,- voor lijfsieraden. 

Wilt u het standaardbedrag audio-, visuele- en computerapparatuur verhogen?   ja, met € __________ 

Wilt u het standaardbedrag lijfsieraden verhogen?   ja, met € __________ 

Is de woning waarvoor u de inboedel wilt verzekeren een huur- of een koopwoning?   Huurwoning 

  Koopwoning 
Huurdersbelang (inclusief glas) 

Verzekerd bedrag  € __________ 

Indien de rubriek “inboedel” is verzekerd en er is sprake van een huurhuis, wordt voor deze rubriek standaard een bedrag 
van  € 5.000,- verzekerd tenzij een ander bedrag ( minimaal € 1.000,-) wordt opgegeven. 

De inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld. 

Naam : _________________________________ Polisnummer : _________________________________ 

Adres : _________________________________ Plaats : _________________________________ 

Datum : ______-______-20______ Handtekening : _________________________________ 

* ) De w aarde van uw  inboedel is niet te bepalen via deze w aardemeter. U kunt de w aarde van uw  inboedel bepalen aan

de hand van een inboedelinventarisat ielijst . Ook kunt u de w aarde in die gevallen laten bepalen door deskundigen.


