
Verschillenoverzicht Inboedelverzekering (NAOP) - NN ZP 
Gebouwverzekering, dekking Inboedel 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Onderwerp 
 

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket 

  
L 03.2.18 F Extra Uitgebreid 

 

Waar geldt de verzekering 
 

In de woning tegen iedere gedekte 

gebeurtenis. Beperkte dekking voor 

inboedel die zich op andere 

plaatsen bevindt, art. 3 Wat is 

verzekerd 

Volledige dekking in de woning, 

beperkte dekking voor inboedel die 

zich buitenshuis bevindt, art. 2.1 

Omvang van de dekking 

Verzekerde som 
 

Volgens opgave van de klant, of 

Inboedelwaardemeter 

Altijd € 100.000,-, geen afwijking 

mogelijk 

Dekking 
 

Met naam genoemde 

gebeurtenissen, art. 3 Wat is 

verzekerd 

Ieder van binnen- of buitenkomend 

onheil dat inwerkt op de 

verzekerde zaken, diefstal van 

verzekerde zaken of poging daartoe 

Maximale vergoedingen 

binnen het verzekerde bedrag 

Audiovisuele en 

computerapparatuur 

Max. € 12.000,- per gebeurtenis, 

art. 6.3 Lijfsieraden, audiovisuele 

Max. € 15.000,- per gebeurtenis, 

waarvan max. € 300,- per 

(smart)phone/tablet, max. € 600,- 
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apparatuur, antiek, kunst en 

bijzondere verzamelingen 

per laptop, geen eigen risico, art. 

2.4 Maximale vergoedingen 

 
Lijfsieraden en horloges Max. € 6.000,-, art. 6.3 

Lijfsieraden, audiovisuele 

apparatuur, antiek, kunst en 

bijzondere verzamelingen 

Max. € 15.000,-, art. 2.4 Maximale 

vergoedingen 

 
Bijzondere bezittingen Max. € 15.000,- 6.3 Lijfsieraden, 

audiovisuele apparatuur, antiek, 

kunst en bijzondere verzamelingen 

Max. € 15.000,-, art. 2.4 Maximale 

vergoedingen 

Aanvullende dekkingen en 

vergoedingen boven het 

verzekerde bedrag 

Opruiming Meeverzekerd voor 10% van de 

verzekerde som, art. 3.7 

Aanvullende vergoedingen 

Meeverzekerd voor maximaal de 

verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Expertise Salaris en kosten van experts bij 

schaderegeling, art. 3.7 

Aanvullende vergoedingen 

Meeverzekerd tot max. de 

verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Beredding Redelijkerwijs noodzakelijke 

kosten, art. 3.7 Aanvullende 

vergoedingen 

Meeverzekerd tot max. de 

verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Noodvoorziening Niet verzekerd Meeverzekerd tot max. de 

verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 
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Sanering Niet verzekerd Meeverzekerd tot max. de 

verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Tuinaanleg Meeverzekerd tot max. 10% van de 

verzekerde som, art. 3.6 Dekking 

en vergoeding voor schade aan 

andere zaken 

Meeverzekerd tot max. de 

verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Geld en geldswaardig papier Meeverzekerd tot max. € 1.250,-, 

art. 3.6 Dekking en vergoeding 

voor schade aan andere zaken 

Meeverzekerd tot max. € 1.000,-, 

art. 2.2 Aanvullende dekkingen 

 
Motorrijtuigen, aanhangwagens en 

vaartuigen 

Afhankelijk van het soort voer-

/vaartuig meeverzekerd tot max. € 

1.250,- of € 2.500,-, art. 3.6. 

Dekking en vergoeding voor 

schade aan andere zaken 

Uitsluitend meeverzekerd voor 

aanhangwagens en vaartuigen, tot 

max. € 1.500,-, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Opsporing en herstel Niet verzekerd Meeverzekerd tot max. de 

verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Huisvesting en voeding Meeverzekerd tot max. 10% van de 

verzekerde som, art. 3.7 

Aanvullende vergoedingen 

Meeverzekerd tot max. € 5.000,-, 

art. 2.2 Aanvullende dekkingen 
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Vervoer en opslag Meeverzekerd tot som. 10% van de 

verzekerde som, art. 3.7 

Aanvullende vergoedingen 

Meeverzekerd tot max. de 

verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Zaken van derden Meeverzekerd tot max. € 5.000,-, 

art. 3.6 Dekking en vergoeding 

voor schade aan andere zaken 

Meeverzekerd tot max. € 5.000,-, 

art. 2.2 Aanvullende dekkingen 

 
Huissleutels Meeverzekerd tot risico. 10% van 

de verzekerde som, art. 3.7 

Aanvullende vergoedingen 

Meeverzekerd tot max. € 750,-, 

geen eigen risico, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

 
Huurdersbelang Meeverzekerd tot max. € 6.000,-, 

art. 3.6 Dekking en vergoeding 

voor schade aan andere zaken 

Niet verzekerd 

 
Beroepsuitrusting Meeverzekerd tot max. € 1.000,-, 

art. 3.6 Dekking en vergoeding 

voor schade aan andere zaken 

Niet verzekerd 

 
Kantoorinventaris Meeverzekerd tot max. € 2.500,-, 

art. 3.6 Dekking en vergoeding 

voor schade aan andere zaken 

Niet verzekerd 

 
Ruitbreuk Optioneel meeverzekerd Niet verzekerd onder de dekking 

Inboedel, standaard opgenomen 

onder de dekking Woonhuis 
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Uitsluitingen Overstroming Niet gedekt, art. 4 Wat is niet 

verzekerd 

Niet gedekt, art. 3 Uitsluitingen 

Woonhuis en Inboedel 

 
Geleidelijk ontstane schade Schade door slijtage is geen 

gedekte gebeurtenis 

Niet gedekt, art. 3 Uitsluitingen 

Woonhuis en Inboedel 

 
Kortsluiting Niet gedekt. art. 3.2 In de woning Niet gedekt, art. 3 Uitsluitingen 

Woonhuis en Inboedel 

 
Dieren en micro-organismen Schade door dieren is geen gedekte 

gebeurtenis 

Niet gedekt, art. 3 Uitsluitingen 

Woonhuis en Inboedel 

 
Vermissing Schade door vermissing is geen 

gedekte gebeurtenis 

Niet gedekt, art. 3 Uitsluitingen 

Woonhuis en Inboedel 

Preventievoorschriften en -

voorzieningen 

 
Optioneel aanwezig in clausules bij 

de polis 

Altijd aanwezig, hoofdstuk 11 

Preventievoorzieningen en 

preventievoorschriften 

 


