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 Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.   
BLAD Postbus 1000    
1/2 1000 BA Amsterdam   www.deltalloyd.nl

Toelichting	 	  -  De inboedelwaardemeter bestaat uit zes vragen waaraan een puntensysteem is  
gekoppeld. Elk antwoord levert een aantal punten op. Het totaal aantal punten wordt 
vervolgens vermenigvuldigd met € 1.013,-. 

    -  De inboedelwaardemeter houdt rekening met maximale standaardbedragen voor  
audiovisuele apparatuur, computerapparatuur, kunst en antiek (behalve antiek meubilair),  
lijfsieraden, instrumenten en bijzondere verzamelingen. Is de waarde van een of 
meer rubrieken hoger dan het standaardbedrag? Tel dan de meerwaarde op bij de 
inboedelwaarde. 

    -  U kunt de inboedelwaardemeter alleen gebruiken als het netto maandinkomen van de 
hoofdkostwinner maximaal € 4.850,- is.

    -  U kunt de inboedelwaardemeter alleen gebruiken als het woonoppervlak niet groter is 
dan 300m2.

 
Naam tussenpersoon

Nummer

Extern indicatief

Naam verzekeringnemer

Risicoadres

Postcode en woonplaats

Polisnummer huidige polis         
(als dat van toepassing is) 

           Punten
1	 Om	welk	type	woonhuis	gaat	het?	      Bejaarden-, verzorgings- of verpleeghuis  20
             Is deze vraag aangevinkt? Dan hoeft u de vragen 

2 tot en met 6 niet in te vullen. Het totaal van de  
inboedelwaarde kan nu berekend worden.   
   

2	 Wat	is	de	leeftijd	van	de	hoofdkostwinner?     35 jaar en jonger    22 
            36 tot en met 50 jaar   29
            51 tot en met 70 jaar   39
            71 jaar en ouder         37
               
          Aantal punten          

 
3	 Wat	is	de	huishoudensamenstelling?      Alleenstaand (met/zonder inwonende kinderen)  0 
             Gehuwd/samenwonend    10 

(met/zonder inwonende kinderen)           

          Aantal punten          

4	 		Hoe	hoog	is	het	netto	maandinkomen	van	      Tot en met € 1.000,-    0
 de	hoofdkostwinner?         € 1.001,- tot en met € 2.000,-   10
            € 2.001,- tot en met € 3.000,-   17
            € 3.001,- tot en met € 4.850,-        28

          Aantal punten          

5	 Wat	is	de	oppervlakte	van	de	woning?      Tot en met 90m2    0
            91m2 tot en met 140m2  6
            141m2 tot en met 190m2  18
            191m2 tot en met 300m2    23

          Aantal punten         
 
 
           Totaal aantal punten  
          vraag 1 tot en met 5          
           
          Puntentotaal x € 1.013,-         
 
          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Totaal	inboedelwaarde		 	€	 	 	 	 	 	 	 	(A)
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6	 Eventuele	bijtelling	van	kostbare	zaken	    Zo ja, welk extra bedrag wilt u verzekeren?
 (zie toelichting)

 Bezit u meer dan € 6.000,- aan lijfsieraden?      Ja    Nee    €  

  Bezit u meer dan € 12.000,- aan audiovisuele      Ja    Nee      €   
 apparaten en computerapparatuur?  

  Bezit u meer dan € 15.000,- aan kunst en antiek?    Ja    Nee       €   
 
  Bezit u meer dan € 15.000,- aan instrumenten?     Ja    Nee       € 

  Bezit u meer dan € 15.000,- aan bijzondere      Ja    Nee       € 
 verzamelingen?  

	 		
Waarde	extra	mee	te	verzekeren	bedragen		 	 	 	 	 	 	 		€	 	 	 	 	 	 	 	(B)

  
	 	Waarde	van	de	inboedel	inclusief	extra	mee	te	verzekeren	bedragen	(A+B)		 		€

Ondertekening		

Plaats           Handtekening 
 

Datum
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