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Inboedelverzekeringen 2017

VERZEKERAAR HOEVEEL WORDT ER VERGOED EIGEN RISICO
TOT WELK BEDRAG 
WORDT ER VERGOED?

VAL- EN STOOTSCHADE 
VERGOED?

SNS

‘Is de schade aan je bezittingen te herstellen?  
Dan betalen we de herstelkosten aan jou. Maar we betalen nooit meer dan 
het verschil tussen de nieuwwaarde van je bezittingen vóór de schade en  
de waarde van je bezittingen ná de schade. 

Is de schade aan je bezittingen niet te herstellen en zijn je  
bezittingen meer waard dan 40% van de nieuwwaarde? 
Dan betalen we de nieuwwaarde aan jou. Het bedrag dat je beschadigde bezittingen 
nog waard zijn, trekken we hiervan af.

Zijn je bezittingen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? 
Dan betalen we je schade op basis van de dagwaarde. '

Bron: Voorwaarden Inboedelverzekering SNS

€ 75,-
Onbeperkt 
meeverzekerd

Ja, in alle gevallen. 

LONDON 
VERZEKERING

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot:
21 maanden na aanschaf

Telefoon wordt afgeschreven na:
36 maanden

Restwaarde:
20% van huidige nieuwwaarde

Bron: Independer – London - Inboedelverzekering

€ 115,- Tot € 12.000,-

Ja, maar wel een  
apart eigen risico  
(€ 115,-) voor schade 
mobiele telefoon. 

AEGON 

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot:
21 maanden na aanschaf

Telefoon wordt afgeschreven na:
36 maanden

Restwaarde:
15% van huidige nieuwwaarde

Bron: Independer – Aegon Inboedelverzekering

Geen eigen risico als de 
schade gerepareerd kan 
worden door de Aegon 
Schade Service. 

Bij alternatieve reparatie-
centra, wordt de eigen 
risico € 250,- 

Tot € 12.000,-
Ja, tenzij dit gerepareerd 
kan worden door een 
Aegon Schade  
Service reparateur. 

https://www.snsbank.nl/particulier/verzekeren/inboedelverzekering.html
https://www.independer.nl/woonverzekering/resultaat/snel/productdetails?productId=822&panelId=dekking
https://www.independer.nl/woonverzekering/resultaat/snel/productdetails?productId=547&panelId=kenmerken


WWW.TERELLO.NL

VERZEKERAAR HOEVEEL WORDT ER VERGOED EIGEN RISICO
TOT WELK BEDRAG 
WORDT ER VERGOED?

VAL- EN STOOTSCHADE 
VERGOED?

ALLIANZ

Telefoon wordt afgeschreven na: 
36 maanden

Restwaarde:
20% van huidige nieuwwaarde

Bron: Afschrijvingslijst - Allianz

Standaard eigen risico 
€ 100,- 

Tot € 12.000,-
Val- en stootschade 
wordt verzekerd bij de 
Allrisk Optimaal dekking. 

KLAVERBLAD 

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot: 
28 maanden na aanschaf

Telefoon wordt afgeschreven na: 
48 maanden

Restwaarde:
15% van huidige nieuwwaarde

Bron: Independer - Klaverblad

€ 0,- Tot € 12.000,-

Ja, bij het Royaal  
pakket, mits het vallen 
of stoten plotseling en 
onverwacht was. 

REAAL 

Maximale vergoeding per telefoon:
450,- 

Bron: Voorwaarden -  Reaal Goed Geregeld Pakket
€ 150,- 

Tot € 10.000,-
Ja, bij het allrisk pakket 
Goed Geregeld ben je 
verzekerd tegen val- en 
stoot schade.

Inboedelverzekeringen 2017

https://www.allianz.nl/dam/jcr:6efdab04-d408-4942-8bd5-0f2925efaa79/Afschrijvingslijst.pdf
https://www.independer.nl/woonverzekering/resultaat/snel/productdetails?productId=569&panelId=kenmerken
https://www.reaal.nl/documents/03300.pdf
https://www.allianz.nl/dam/jcr:7f586ae5-9792-498f-8c93-112bf3c16e31/Allianz Verzekeringspakket.pdf
https://verzekeringskaarten.nl/klaverblad/budget-inboedelverzekering
https://verzekeringskaarten.nl/reaal/rggpinboedel
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CENTRAAL 
BEHEER

iPhone

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot:
2 jaar na aankoop

Telefoon wordt afgeschreven na:
4 jaar

Andere smartphones 

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot:
1 jaar na aankoop

Telefoon wordt afgeschreven na:
3 jaar

Bron: Schade – Inboedelverzekering Centraal Beheer

Bij schade of diefstal van 
jouw smartphone, tablet 
of laptop € 50,- eigen 
risico per object.

Claim je 2 of meer  
schades in 3 jaar?  
Dan heb je voor de  
2e en volgende schade 
€ 100,- eigen risico.

Tot € 7.500,-

Ja, bij het Allrisk  
pakket wordt  
val- en stootschade 
ook vergoed. 

VERZEKERUZELF.NL Geen informatie beschikbaar. 

€ 150,- per gebeurtenis 
als de schade wordt 
gerepareerd door een 
van de aangesloten 
herstelnetwerken.

€ 400,- eigen risico 
als het herstel niet 
via de aangesloten 
herstelnetwerken wordt 
geregeld.

Tot € 7.500,-

Ja, volgens de  
website wordt val- en 
stootschade vergoed, 
mits het bij een van de 
aangesloten herstel- 
netwerken gebeurt. 

DELTA LLOYD

'Nieuwwaarde
Hebt u schade aan uw spullen (inboedel)? Dan krijgt u meestal het bedrag terug 
waarvoor u deze spullen nieuw kunt kopen (nieuwwaarde).

Dagwaarde
Zijn uw spullen bij schade minder waard dan 40% van de nieuwwaarde (het bedrag 
waarvoor u ze hebt gekocht)? Dan krijgt u de dagwaarde van uw spullen terug. De 
dagwaarde is de waarde van de spullen vlak voor het moment van de schade.'

Bron: Inboedelverzekering – Delta Lloyd

€ 150,- 
Tot € 12.000,-

Ja, val-en stoot schade 
wordt vergoed bij het 
allrisk Compleet pakket.  

Inboedelverzekeringen 2017

https://www.centraalbeheer.nl/verzekeringen/inboedelverzekering/Paginas/schade-inboedelverzekering.aspx
http://www.deltalloyd.nl/inboedelverzekering/inboedel.jsp
https://www.centraalbeheer.nl/verzekeringen/inboedelverzekering/Paginas/schade-inboedelverzekering.aspx
https://www.centraalbeheer.nl/verzekeringen/inboedelverzekering/Paginas/schade-inboedelverzekering.aspx
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BRUNS TEN BRINK

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot: 
21 maanden na aanschaf

Telefoon wordt afgeschreven na: 
36 maanden

Restwaarde:
20% van huidige nieuwwaarde

Bron: Independer – Bruns ten Brink 

€ 150,- Tot € 7.500,-

Ja, Bruns ten Brink 
vergoed de val- en 
stootschade in het 
Compleet pakket. 

AVÉRO ACHMEA 

iPhone 

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot:
3 jaar na aankoop

Telefoon wordt afgeschreven na:
4 jaar

Andere smartphones 

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot:
1 jaar na aankoop

Telefoon wordt afgeschreven na:
3 jaar

Waren uw spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde?

U krijgt:
de dagwaarde. Dat is het bedrag dat uw spullen vlak voor de schade waard waren. 
of de reparatiekosten. Als die lager zijn dan de dagwaarde.

Bron: Inboedelverzekering – Avero Achmea 

€ 150,- Tot € 20.000,-

Voor val-en stoot schade 
is de speciale Uniek 
dekking nodig. Avero 
Achmea biedt geen extra 
informatie over deze 
dekking. Volgens de 
website is dit afhankelijk 
van uw woonsituatie. 
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https://www.independer.nl/woonverzekering/resultaat/snel/productdetails?productId=778&panelId=kenmerken
: https://www.averoachmea.nl/consument/wonen-en-gezin/verzekeringen/Paginas/Inboedelverzekering.aspx
https://www.independer.nl/woonverzekering/document/polisvoorwaarden?verzekeraarNaam=Bruns%20ten%20Brink&pakketNaam=Inboedelverzekering%20Compleet&type=Inboedel
https://www.averoachmea.nl/consument/wonen-en-gezin/verzekeringen/Paginas/Inboedelverzekering.aspx
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INSHARED

‘Hebt u schade? Dan laten wij uw kostbaarheden herstellen. Wij schakelen hiervoor 
een reparateur in. Is dit technisch niet mogelijk of vanwege economische reden niet 
de moeite waard? Dan krijgt u een voorstel voor vervanging in natura. Bij Mobiele 
elektronica is dat een vervangtoestel. 

Is vervanging niet mogelijk? Dan ontvangt u de waarde zoals hieronder beschreven:

De dagwaarde van de Mobiele elektronica berekenen wij door 
elke maand 2,8% af te schrijven op de nieuwwaarde. ‘

Bron:  Voorwaarden – Woonverzekering Inshared

Voor val-en stootschade 
is de extra dekking  
‘Mobiele apparaten & 
Extra kostbaarheden’ 
nodig. Daarbij is de eigen 
risico € 50,-. 

Tot € 5.000,-

De extra dekking  
Mobiele apparaten & 
Extra kostbaarheden  
is nodig. 

Deze dekking kost 
echter wel extra per 
maand, wat uiteindelijk 
nog boven de normale 
inboedelverzekering 
wordt gevraagd.  

DE GOUDSE 

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot: 
21 maanden na aanschaf

Telefoon wordt afgeschreven na:
36 maanden

Restwaarde:
20% van huidige nieuwwaarde

Bron: De Goudse - Inboedelverzekering

€ 150,- Tot € 25.000,-

Schade door vallen  
en stoten is standaard 
meeverzekerd in het 
Allrisk pakket.  

ASR

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot: 
Nooit
Telefoon wordt afgeschreven na: 
36 maanden
Restwaarde:
20% van huidige nieuwwaarde

Is een reparatie niet mogelijk?
Dan krijg je de dagwaarde terug. 

Bron: ASR Inboedelverzekering

Bij extra dekking Mobiele 
elektronica is er geen 
sprake van een eigen 
risico.

Tot € 15.000,-

Bij de allrisk dekking  
van ASR is je mobiele 
elektronica niet  
verzekerd. 

Hiervoor moet je  
de extra dekking  
Mobiele elektronica 
aanschaffen, naast je 
inboedelverzekering.
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https://www.inshared.nl/documenten/download/voorwaarden-woonverzekering.pdf
https://www.goudse.nl/inboedelverzekering.html
https://www.asr.nl/verzekeringen/inboedelverzekering
https://www.inshared.nl/woonverzekering/kostbaarhedenverzekering
https://verzekeringskaarten.nl/goudse/Inboedelverzekering
https://www.asr.nl/verzekeringen/inboedelverzekering
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NATIONALE 
NEDERLANDEN

‘Maximale vergoeding: 
300 per smartphone.  

Bron: Inboedelverzekering 
Nationale Nederlanden

€ 0,-. Tot € 15.000,-

Bij de Inboedel-
verzekering met  
All-in dekking van 
Nationale-Nederlanden 
is ook val- en stoot 
schade meeverzekerd. 

DITZO 

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot: 
21 maanden na aanschaf

Telefoon wordt afgeschreven na: 
36 maanden

Restwaarde:
20% van huidige nieuwwaarde

Bron: Independer – Ditzo 

€ 0,- Tot € 15.000,-

Val en stoot-schades  
bij mobiele elektronica 
is niet verzekerd bij 
DITZO, ook niet bij de 
Allrisk verzekering.

UNIGARANT
VERZEKERINGEN

Nieuwwaarde wordt uitgekeerd tot: 
21 maanden na aanschaf

Telefoon wordt afgeschreven na: 36 
maanden

Restwaarde:
15% van huidige nieuwwaarde

Bron: Independer – Unigarant 
Verzekeringen

€ 0,- Tot € 7.500,-

Val en stoot-schades  
bij mobiele elektronica 
is niet verzekerd bij  
Unigarant, ook niet bij  
de Allrisk verzekering.

Inboedelverzekeringen 2017

https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Woonverzekeringen/Inboedelverzekering/Dekkingen-Inboedelverzekering.htm
https://www.independer.nl/woonverzekering/resultaat/snel/productdetails?productId=860&panelId=kenmerken
https://www.independer.nl/woonverzekering/resultaat/snel/productdetails?productId=359&panelId=kenmerken
https://www.nn.nl/Blog/Woonverzekeringen/Vallen-smartphones-en-tablets-onder-de-inboedelverzekering.htm
https://verzekeringskaarten.nl/assets/downloads/ditzo/2017_01_10_Inboedel_versie_2.pdf
https://verzekeringskaarten.nl/cards/unigarant/WPinboedel.html
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ANWB

‘Je smartphone of tablet is met de nieuwe dekking verzekerd tegen schade door 
vallen, stoten, water of diefstal. Per gebeurtenis is de maximale vergoeding €5000. 
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van hoe oud je mobiele apparatuur is. 
Bij een smartphone of tablet jonger dan 12 maanden wordt de schade vastgesteld 
op basis van de nieuwwaarde, daarna wordt de schade vastgesteld op basis van 
de dagwaarde. Als je smartphone of tablet nog hersteld kan worden, vergoeden 
we de kosten hiervoor. Laat je hem repareren via een door ons geselecteerde 
schadehersteller? Dan betaal je zelfs geen eigen risico. ‘

Bron: ANWB Inboedelverzekering

€ 100,- 
Dit eigen risico vervalt 
wanneer je de schade 
laat herstellen bij een 
ANWB geselecteerde 
hersteller. 

Tot € 7.500,-

Schade bij mobiele 
elektronica wordt 
alleen vergoed met de 
aanvullende Smartphone 
en tablet dekking. 

GENERALI

‘Heeft u op basis van deze verzekering recht op een schadevergoeding? 
Dan kijken we vervolgens of het mogelijk is om de schade te repareren.  
Is dat mogelijk? Dan krijgt u de reparatiekosten vergoed.

Is reparatie niet mogelijk?
Of zijn de kosten te hoog in verhouding tot de waarde van uw inboedel?  
Dan krijgt u een vergoeding in geld. Bij het vaststellen van de vergoeding gaan we 
meestal uit van de nieuwwaarde. Dat is het bedrag dat u nodig heeft om spullen van 
dezelfde soort en kwaliteit nieuw aan te schaffen.’

Bron: Polisvoorwaarden Generali Inboedelverzekering

€ 100,- Tot € 12.000,-

Ja, val- en stootschade 
worden gedekt bij  
een Generali  
Inboedelverzekering

AON 

Is de schade te herstellen? Is de schade te herstellen en zijn de reparatiekosten 
lager dan het verschil tussen de waarde direct voor de gebeurtenis en de waar-
de van direct na de gebeurtenis? Dan vergoeden verzekeraars de reparatiekosten. 
Als er ondanks de reparatie sprake is van een waardevermindering vergoeden verze-
keraars ook deze waardevermindering. 

Is de schade niet te herstellen? Is de schade niet te herstellen of zijn de repa-
ratiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde direct voor en direct na 
de gebeurtenis? Dan vergoeden verzekeraars de waarde direct voor de gebeurtenis 
onder aftrek van de waarde van de restanten.

Bron: Polisvoorwaarden – AON Inboedelverzekering

Eigen risico van  
€ 100,- wordt in 
rekening gebracht bij
reparaties van mobiele 
elektronica.

Reparatie wordt 
uitgevoerd door de  
AON reparatie service.  

Tot € 12.000,-

Ja, schade door  
vallen en stoten is  
verzekerd bij AON  
Inboedelverzekering. 
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https://www.anwb.nl/verzekeringen/inboedelverzekering/smartphone-en-tablets
https://www.generali.nl/media/2060/inboedelverzekering_60-2048-direct-1015.pdf
https://doc.aon.nl/?c=jAXecKXbBP
https://www.anwb.nl/verzekeringen/inboedelverzekering/smartphone-en-tablets
https://www.generali.nl/inboedelverzekering/hoe-is-dat-verzekerd/audiosystemen-en-computerapparatuur/
https://www.aonverzekeringen.nl/scvszw/inboedelverzekering/#dekkingen



