
 

Verschillenlijst inboedelverzekering 

RHN-170628.001 

 

 

 Oud Nieuw 

   

Dekking   

Standaard UGV-extra of all risks UGV-extra met van buitenkomend onheil 

Zonnepanelen meeverzekerd op de glasdekking meeverzekerd op huurdersbelangdekking 

Beroepsuitrusting tot € 7.500 tot € 15.000 

Geld e.d. tot € 1.250 tot € 500 

Geleende of gehuurde inboedel tot 10% van het verzekerde bedrag tot € 7.500 

Onderdelen van motorrijtuigen, vaartuigen, enz.  tot € 1.250 tot € 1.250 

Huisdieren geen maximum tot € 2.500 

Diefstal scooters, brommers, e.d. zonder braaksporen tot € 500 geen dekking 

Tuin tot 10% van het verzekerde bedrag tot € 25.000 

Inboedel tijdelijk in een ander gebouw, auto, enz. verzekerd, maar niet expliciet beschreven  tot € 7.500 

Inboedel op een ander adres permanent geen dekking keuzedekking 

Verhuur kamer, woning, recreatiewoning geen dekking keuzedekking 

Bereddingskosten onbeperkt onbeperkt 

Salvagekosten onbeperkt onbeperkt 

Noodvoorzieningen tot 10% van het verzekerde bedrag onbeperkt 

Opruimingskosten tot 10% van het verzekerde bedrag onbeperkt 

Kosten levensonderhoud en onderdak tot 10% van het verzekerde bedrag tot € 15.000 

   

Bijzondere bezittingen (standaard)   

Lijfsieraden e.d. tot € 6.000 /  diefstal tot € 2.500 tot € 5.000 inclusief diefstal 

Elektronica e.d. tot € 12.000 tot € 10.000 

Antiek, kunst e.d. tot € 15.000 tot € 15.000 

Huurdersbelang tot  € 6.000 tot € 10.000 

Buitenshuisdekking Niet standaard Niet standaard 

   

Eigen risico   

Eigen risico standaard € 100,00 per gebeurtenis Geen 

Eigen risico bijzondere bezittingen € 100,00 per gebeurtenis € 150,00 per gebeurtenis 

Eigen risico storm huurdersbelang € 75,00 per gebeurtenis € 375,00 per gebeurtenis 

Eigen risico afkoopbaar Ja Nee 

   

Beperkingen en uitsluitingen   

Onvoldoende of slecht onderhoud uitgesloten uitgesloten 

Onvoldoende zorg niet expliciet benoemd Uitgesloten, denk aan: aftappen 

buitenkraan, vegen rookkanaal, enzovoort. 

Gevolgschade water of stoom uit defecte leidingen en 

installaties 

verzekerd verzekerd 

- een vulslang is geen leiding 

- lekkende voeg en kitnaad is niet gedekt 

- opsporen lekkende leiding niet gedekt 

- herstel van leiding en installatie is niet 

gedekt 

 

Deze verschillenlijst geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen, maar geeft geen volledig beeld. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden. 


