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Wat u vooraf moet weten 

De inboedelwaardemeter van Raadhoven is een hulpmiddel om op 

objectieve en eenvoudige manier de nieuwwaarde van uw inboedel te 

bepalen. Als wij een inboedelwaardemeter van u ontvangen, geven wij u 

5 jaar garantie tegen onderverzekering. Na deze periode, na verhuizing of 

na schade vragen wij u om een nieuwe inboedelwaardemeter, zodat wij 

de garantie kunnen verlengen. 

Vragen 

Heeft u vragen over de inboedelwaardemeter? Of is iets u niet duidelijk? 

Neemt u dan contact op met uw adviseur. Zij helpen u graag. 

Grondslag 

De inboedelwaardemeter is gebaseerd op de volgende vijf factoren: 

1. Leeftijd hoofdkostwinner 

2. Netto maandinkomen hoofdkostwinner 

3. Samenstelling huishouden 

4. Oppervlakte woning 

5. Bijzondere bezittingen 

a. Dekking in de woning

b. Dekking buiten de woning

Uitzonderingen 

De inboedelwaardemeter kan niet gebruikt worden voor woningen met 

een oppervlakte van meer dan 520 m². 

In al deze gevallen regelen wij in overleg met u een waardebepaling door 

een deskundige. 

Uw persoonsgegevens 

Naam 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Leeftijd hoofdkostwinner 

35 jaar of jonger 22 

36 t/m 50 jaar 29 

51 t/m 70 jaar 39 

71 jaar en ouder 37 

Netto maandinkomen hoofdkostwinner 

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 

4.851 t/m € 6.700 39 

Meer dan € 6.700 50 

Samenstelling huishouden 

alleenstaand met of zonder inwonende kinderen 0 

Echtpaar/samenwonend met of zonder inwonende kinderen 10 

Oppervlakte woning 

t/m 90 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 410 m² 28 

411 m² t/m 520 m² 33 

Berekening nieuwwaarde inboedel 

Totaal aantal punten 

Waarde per punt € 1.082 

Totaal € 

Bijzondere bezittingen in de woning 

Bijzondere bezittingen in uw woning zijn standaard verzekerd tot de 

bedragen zoals genoemd bij pakket 1. Heeft u meer bijzondere 

bezittingen? Kruist u dan een hoger pakket aan. Zijn uw bijzondere 

bezittingen meer waard dan de maxima in pakket 4? In deze gevallen is 

maatwerk nodig. Neemt u hiervoor contact op met uw adviseur. 

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4 

Lijfsieraden e.d. € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 

Elektronica e.d. € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 

Antiek, kunst e.d. € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 

Woningverbetering € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 

In de voorwaarden leest u wat wij precies bedoelen met verschillende 

bijzondere bezittingen. U kunt deze hier raadplegen. 

Woningverbetering: Verbeteringen, veranderingen en uitbreidingen die in 

uw huurwoning of appartementsrecht door u of een vorige bewoner op 

eigen kosten zijn aangebracht en kosten die u volgens de 

huurovereenkomst of splitsingsakte zelf moet betalen. 

Bijzondere bezittingen buiten de woning 

Soms gebruikt u bijzondere bezittingen buiten uw woning, zoals sieraden 

die u draagt of een digitale camera. U kunt dit tot een bepaald bedrag 

meeverzekeren. Kruist u hieronder aan welke dekking u wilt. 

Pakket A Pakket B Pakket C Pakket D 

Verzekerd bedrag € 5.000 € 7.500 € 10.000 € 12.500 

https://www.raadhoven.nl/wp-content/uploads/2016/03/170405.010-Inboedel-verzekeringsvoorwaarden.pdf
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