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Digital Classroom Wft Schade Particulier - Herbouwwaardemeter 
Woningen 2017
Geldig t/m 31 december 2017 

Invulformulier
Verzekeringnemer:     Polisnummer: 

Adres object:      Plaats:   

Ingevuld door:      Datum:   

Onderdeel 1: Type Woning
 
Prijs- 
stelling
per cat.  
in €

rijtje 2/1 kap vrij- 
staand

hoog- 
bouw

hoog- 
bouw

I = 560 II = 610 III = 790 IV = 615 V = 515

Categorie: Prijsstelling: Inhoud woning:

€/m³ m³

De basisprijzen zijn inclusief fundering 

Onderdeel 2: Bouwdelen en kwaliteitsniveaus
 
Bouwdeel Keuzeoptie Correctie Keuze
1. Fundering
(zie toelichting)

a niet 
meeverzekerd

-/-10%

b op zand -/- 5%

c bij flats: heiwerk 
niet meeverzekerd

-/- 2%

2. Dak en 
Constructie
(zie toelichting)

a bijzonder  + 4%

b plat  + 9%

3. Gevel  kopgevel / 
hoekwoning

 + 9%

4. Afbouw en
afwerking

 Nieuwe of 
vervangen (<10 jaar) 
badkamer, keuken 
of woonkamer

 + 9%

 Zonnecollectoren  
of PV-panelen

+ 2%

Toeslagen / kortingen (zie hiernaast) –…..% / 
+….%

Totale prijsstelling corrigeren met: %

Toeslagen/kortingen

Plaatselijke problemen
Deze zijn te verwachten bij herbouw/herstel in 

bijvoorbeeld stads- en dorpskernen, aan grachten 

en nauwe straten en ook bij straten met intensief 

verkeer. Het gevolg zal zijn moeilijke en dure 

plaatsing van keten, belemmering in aan- en 

afvoer, parkeer- en opslagproblemen of mogelijk 

noodzakelijke nachtarbeid. Deze kosten, geval 

voor geval te bepalen, zullen veelal de 10%-30% 

niet te boven gaan.

Regio
In bepaalde regio’s kan een korting of toeslag 

worden toegepast. Hiervoor is geen richtsnoer, 

omdat dit alleen met specifieke kennis van regio’s, 

steden, dorpen en/of buurten kan worden bepaald.

Eenvoudige vrijstaande woningen
Voor eenvoudige vrijstaande woningen, vaak deel 

uitmakend van het standaard assortiment bij 

aannemers, kan een korting van zo’n 15% worden 

toegepast.

 
Kleine woningen
Wanneer de totale inhoud van de woning kleiner 

is dan 250 m³, dient er een correctie van 10% 

bijgeteld te worden.
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Toelichting bij berekening
Met ingang van 2015 is de herbouwwaardemeter 

vereenvoudigd en aangepast. Bij bouwdelen 1 

(fundering) en 2 (dak en constructie) kan een van 

de categorieën worden aangekruist. Bij bouwdelen 

3 (gevel) en 4 (afbouw en afwerking) kan elk item 

afzonderlijk worden aangekruist als het van 

toepassing is. De belangrijkste veranderingen zijn 

de kwaliteit van de afbouw en afwerking (keuken, 

badkamer en woonkamer) in onderdeel 2. Ook ten 

aanzien van de gevel is er een vereenvoudiging 

doorgevoerd. Er wordt alleen nog onderscheid 

gemaakt bij een kopgevel/hoekwoning, met een 

toeslag van +9%. Zonnepanelen en PV-panelen zijn 

steeds meer standaard. Daarom kan bij woningen 

met zonnecollectoren en PV-panelen een 

correctiefactor worden ingevuld in onderdeel 2.

Berekening inhoud gebouw
De berekening van het aantal kubieke meters 

geschiedt door het buitenwerks gemeten oppervlak 

te vermenigvuldigen met de gemiddelde hoogte. 

Deze hoogte wordt gemeten vanaf bovenkant 

begane grondvloer. Indien er kelders of souterrains 

zijn wordt de hoogte gemeten vanaf de vloer van 

deze ruimten. Als hulpmiddel om te komen tot de 

berekening van de verdiepingshoogte kan men ook 

de optreden van de trap opmeten en tellen. De 

berging dient bij de inhoud te worden opgeteld.

De Herbouwwaardemeter Woningen is een niet-

bindend hulpmiddel voor verzekeraars en 

verzekeringsadviseurs om op een snelle, eenvoudige 

en globale manier de gemiddelde herbouwkosten 

van woningen vast te stellen. De Herbouwwaarde-

meter bestaat uit een invulformulier en een 

toelichting. Het formulier wordt in principe ieder jaar 

aangepast aan de dan geldende herbouwkosten. 

De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor 

gebruik door consumenten.

Berekening:

Herbouwwaarde woning:
(prijsstelling + correctie) x inhoud

€

Extra toeslagen: €

Totaal: €

Platte daken

Voor platte daken van woonhuizen moet een toeslag 

worden berekend, zie kwaliteitskeuze b bij het bouwdeel 

‘dak en constructie’, omdat bij de vermelde woningtypen 

is uitgegaan van schuine daken. Zolderruimten van 

woonhuizen hebben namelijk een relatief lage m³ prijs, 

die de m³ prijs van de vermelde woningtypen verlaagt.

Rieten/leistenen daken

De toeslag voor rieten/leistenen daken is meegenomen 

in de kwaliteit van het dak. Bij een rieten/leistenen dak 

moet gekozen worden voor kwaliteitskeuze a bij het 

bouwdeel ‘dak en constructie’.

Flats

In onderdeel 2 kan voor flats in bouwdeel 1 ‘Fundering’ 

aangegeven worden dat heiwerk niet is meeverzekerd 

(categorie ‘c’).
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Toelichting

1. Algemeen
De herbouwwaardemethode is gebaseerd op een 

driedeling: (1) type woning, (2) kwaliteit van de 

bouwdelen en (3) inhoud. De genoemde m3-prijzen 

dienen voor de globale vaststelling van de gemiddelde 

herbouwkosten van het getypeerde woongebouw. Daar 

wordt de aandacht op gevestigd. Dit betekent dat de 

herbouwkosten door regio-invloeden of in individuele 

gevallen kunnen afwijken. Bij de berekening van de 

inhoud van de woning moet ook de inhoud van de 

aanwezige kelder/souterrain, garage, hobbyruimte, 

praktijkruimte, vrijstaande berging e.d. worden 

meegenomen. In het geval van appartementen-

complexen geldt dit voor trappenhuizen en liftinstallaties. 

(Bij) gebouwen die niet in redelijke verhouding met de 

woning staan, moeten apart worden berekend.

2. Herbouw-/vraagprijzen 
Het verschil tussen de herbouwprijzen en 

vraagprijzen, zoals deze b.v. regelmatig in advertenties 

worden gepubliceerd, is niet exact weer te geven. Wel 

staat vast dat vraagprijzen niet als basis gehanteerd 

kunnen worden om te komen tot een advies inzake 

het verzekerde bedrag. Ditzelfde geldt voor de WOZ-

waarde van gebouwen.

3. Grote en bijzondere objecten, monumentale 
panden
Waardevaststelling van objecten als winkelpanden, 

kantoor - en fabrieks   gebouwen, winkelcentra, 

kerken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, 

openbare gebouwen e.d., is specialistenwerk. Dit geldt 

tevens voor zeer luxe bungalows, villa’s of landhuizen, 

oudere herenhuizen en grachtenpanden, zeer luxe 

flatgebouwen en portiekwoningen, woonhuizen met 

een bijzondere bouwstijl, historische of monumentale 

woonhuizen of woonhuizen die onder speciale 

voorwaarden herbouwd mogen worden (bijvoorbeeld 

omdat deze onder Monumentenzorg of beschermd 

stadsgezicht vallen en/of onder architectuur zijn 

gebouwd of omdat er bij herbouw speciale 

vergunningen of voorzieningen noodzakelijk zijn).

4. Hoekwoningen
Woningen die als eindwoning van een rijtje 

voorkomen of woningen die meer dan 1/3 ten 

opzichte van elkaar verspringen, dienen bij het 

bouwdeel gevel een toeslag te krijgen voor de 

kopgevel.
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Inhoudsberekening: 
De inhoud van gebouwen kan berekend worden met behulp van de onderstaand schetsjes en berekeningen.
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Digital Classroom Wft Schade Particulier - Algemene  
voorwaarden inboedelverzekering

1. Welke veranderingen meldt u binnen 60 dagen?
• U verhuist.

• U gaat voor langere tijd naar het buitenland.

• De samenstelling van het gezin verandert.

• U koopt uw huurwoning.

• Het materiaal van het dak verandert.

• Het gebruik van de woning verandert.

• De gemeente geeft toestemming om het gebruik te veranderen.

• U verbouwt de woning.

In deze gevallen mogen wij de inboedelverzekering veranderen of stoppen. Ook mogen wij de premie aanpassen.

2. Welke verandering meldt u binnen 3 dagen? 

Als de woning gekraakt is.
• In dit geval mogen wij de inboedelverzekering veranderen of stoppen.

3. Wat is verzekerd?

De inboedel.

• De verplaatsbare spullen van een verzekerde.

• Ook gelijmde zachte vloerbedekking.

• Ook geld.

• Ook saldo dat op een chipkaart staat.

• Ook papieren die waarde in geld hebben. Bijvoorbeeld obligaties of aandelen.

• Maximaal € 250,-.

• Niet: als de betaalpas en de pincode samen zijn gestolen.

• Ook de inventaris en voorraad van het bedrijf van verzekerde aan huis.

• De inventaris = spullen die nodig zijn om het bedrijf uit te oefenen.

• De voorraad = alle spullen die voor verkoop bedoeld zijn.

• Ook alles waarvan deze spullen gemaakt worden.

• Ook de verpakking van deze spullen.

• Maximaal € 15.000,-.

• Ook fietsen, snorfietsen en bromfietsen.

• Niet: motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen. 

mailto:info%40hoffelijk.nl?subject=
http://www.hoffelijk.nl


Hoffelijk 2019 ©   010 - 760 11 00   info@hoffelijk.nl   www.hoffelijk.nl

• De verplaatsbare spullen van iemand anders.

• Alleen als de verzekerde deze spullen in zijn woning gebruikt.

• Als die niet ergens anders verzekerd zijn.

• Dezelfde spullen als hierboven die u tijdelijk van iemand heeft geleend. Het gaat dan om spullen die niet al 

ergens anders verzekerd zijn.

De muurbekleding en de plafondbekleding.
• Bijvoorbeeld de verflaag, het behang of het pleisterwerk.

• Alleen als verzekerde de woning huurt en hij deze kosten moet betalen.

• Maximaal € 15.000,-.

Scharnieren en sloten van de gehuurde woning.
• Alleen als er sprake is van een beschadiging door een inbraak of poging tot inbraak.

• Alleen als verzekerde deze kosten moet betalen.

4. Welke schade is verzekerd?

Schade door brand.
• Ook door blussen.

• Ook door schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten.

• Ook door rook en roet uit een gesloten kachel of verwarmingsinstallatie.

• De gesloten kachel of verwarmingsinstallatie is aangesloten op het rookkanaal.

Schade door blikseminslag.
• Ook door inslag in de buurt.

• Ook door te hoge spanning van de elektriciteit.

Schade door ontploffing.
Schade door storm.
Storm is windkracht 7 of meer.
Schade door inbraak.

• Ook bij een poging tot inbraak.

Schade door diefstal.
• Ook bij een poging tot diefstal.

• Ook als iemand een verzekerde met geweld besteelt.

• Ook als verzekerde wordt bedreigd met geweld.

• De woning of de ruimte waarin de gestolen inboedel lag, kon op slot.

• Er moet braakschade zitten aan de buitenkant van de woning of de ruimte waarin de inboedel lag:

• Bij diefstal of een poging tot diefstal uit een gemeenschappelijke ruimte bij de woning.

• Als de woning aan de buitenkant verbouwd wordt.

• Als de woning een vakantiewoning of stacaravan is.

• Als een verzekerde de woning verhuurt.

• Ook als verzekerde een deel van de woning verhuurt.

• Als er ingebroken is in een kamer die een verzekerde huurt.

• Als er ingebroken is in een garage op een ander adres, die verzekerde huurt of waarvan hij eigenaar is.

• Als er ingebroken is in een bergingsruimte op het risicoadres dat op het polisblad staat.

• Als er ingebroken is via het bedrijf aan huis.
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Schade door vandalisme.
• Iemand kwam de woning binnen zonder uw toestemming.

• Er moet braakschade zitten aan de buitenkant van de ruimte waarin de inboedel lag:

• Als de woning aan de buitenkant verbouwd wordt.

• Als de woning een vakantiewoning of stacaravan is.

• Als de inboedel in de gemeenschappelijke ruimte bij de woning ligt.

• Als een verzekerde de woning verhuurt.

• Ook als verzekerde een deel van de woning verhuurt.

• Als er niemand in de woning woont, korter dan 90 dagen.

• Als er ingebroken is in een kamer die een verzekerde huurt.

• Als er ingebroken is in een garage op een ander adres die verzekerde huurt of waarvan hij eigenaar is.

• Als er ingebroken is in een bergingsruimte op het risicoadres dat op het polisblad staat.

• Als er ingebroken is via het bedrijf aan huis.

• Niet: als er langer dan 90 dagen niemand in de woning woont.

Schade door relletjes.
• Alleen verzekerd als politie of ME ingrijpt om de orde te bewaren.

Schade door neerslag.
• Regen, sneeuw, hagel in de vorm van (smelt)water, aan de binnenkant van de woning.

• Niet: door openstaande ramen, deuren, lichtkoepels of luiken.

• Overstroming door veel regen.

• Minstens 40 mm in 24 uur of 53 mm in 48 uur of 76 mm in 72 uur.

• De regen is gevallen binnen 30 km van de woning.

• Grondwater dat binnenkomt via afvoerleidingen.

• En via toestellen of installaties die daarop zijn aangesloten.

• Niet: schade door vocht dat door schoorstenen, muren of vloeren komt.

• Ook niet door vocht dat door tegels, vloerafwerking of muurafwerking komt.

• Niet: als dijken, kaden of sluizen of andere waterkeringen overstromen of bezwijken.

• Niet: als de woning tussen het water en de dijk staat.

• Niet: inboedel op het balkon of dakterras.

• Niet: als de schade komt door een verbouwing aan de buitenkant van de woning.

Schade door water, stoom of olie.
Door een breuk, springen door vorst, verstopping of een ander plotseling optredend defect.

• Uit de waterleiding.

• Uit apparaten die op de waterleiding zijn aangesloten.

• Uit het sanitair (zoals toilet, bad en douche).

• Uit de centrale verwarming.

• Uit afvoerleidingen, putten en het riool.

• Doordat die plotseling kapot gaan.

• Uit de afvoerslang van de wasmachine of vaatwasser.

• De slang is plotseling uit de afvoer geschoten.

• De slang is lek.

• Uit de koelkast of vriezer.

• De koelkast of vriezer is kapot.
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• Of de stroom is langer dan 6 uur uitgevallen.

• Olie uit een verwarmingsinstallatie.

• Ook door olie uit de leidingen of de tank bij de installatie.

• Alleen als de verwarmingsinstallatie is aangesloten op een schoorsteen van de woning.

• Uit een waterbed dat niet ouder is dan 10 jaar.

• Doordat het waterbed kapot is.

• Uit een aquarium.

• Doordat het aquarium kapot is.

• Ook voor schade aan alles dat in het aquarium zit en aan het aquarium zelf.

• Bijvoorbeeld de vissen en de waterpomp.

• Niet: schade door water of stoom uit vulslangen van een centrale verwarming of uit tuinslangen.

• Niet: als de schade komt door een verbouwing aan de woning.

Schade door botsingen.
• Iemand rijdt of vaart tegen de woning.

• Lading raakt de woning of inboedel.

• Een gekapte boom raakt de woning of inboedel.

• Ook gesnoeide takken.

• Er valt iets op of tegen de woning of inboedel.

• Een kraan, heistelling, hoogwerker, windmolen, antenne of vlaggenmast.

• Ook onderdelen hiervan of zaken die eruit vallen.

• Een vliegtuig of een ander luchtvaartuig.

• Ook onderdelen hiervan of zaken die eruit vallen.

Schade door stroomuitval.
• Alleen bij schade aan spullen die gekoeld bewaard moeten worden.

• In de koelkast of vriezer.

• Er is langer dan 6 uur geen stroom.

Schade door scherven
• Van ruiten, spiegels of glas in muurversieringen.

• Ook schade aan de inboedel door een dier of voorwerp als dit dier of voorwerp door de ruit is gegaan.

5. Welke schade is verzekerd als de woning langer dan 90 dagen leegstaat of 
onbewoond is?

Schade door brand.
• Niet: schroeien, smelten, verkolen of broeien.

Schade door blikseminslag.
• Ook door inslag in de buurt.

• Ook door te hoge spanning van de elektriciteit.

Schade door ontploffing.
Schade door storm.
Schade door botsingen.

• Iemand rijdt of vaart tegen de woning of inboedel.

• Lading raakt de woning of inboedel.
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• Een gekapte boom raakt de woning of inboedel.

• Ook gesnoeide takken.

• Er valt iets op of tegen de woning of inboedel.

• Een kraan, heistelling, hoogwerker, windmolen, antenne of vlaggenmast.

• Ook onderdelen hiervan of zaken die eruit vallen.

• Een vliegtuig of een ander luchtvaartuig.

• Ook onderdelen hiervan of zaken die eruit vallen.

Overwintert verzekerde 5 maanden of korter in het buitenland? Dan geldt de woning als bewoond. De inboedel is 

dan verzekerd tegen alle schades onder “Welke schade is verzekerd?”.

6. Welke schade aan de inboedel is verzekerd als u de woning (gedeeltelijk) ver-
huurt?

Tegen alle schades onder “Welke schade is verzekerd?”.
• Als u de woning of maximaal 3 kamers als woonruimte verhuurt aan 1 persoon of gezin.

• De woning is het woonadres van die persoon of gezin.

• U verhuurt de woning voor een langere aaneengesloten periode.

• Er is een schriftelijke huurovereenkomst.

• Als u de woning geheel of gedeeltelijk verhuurt aan toeristen.

• Bijvoorbeeld via een boekingssite (Airbnb.nl, Bedandbreakfast.nl, etc.) of u regelt de verhuur van uw 

woning zelf.

• Er is een schriftelijke huurovereenkomst.

• Maximaal 60 dagen per kalenderjaar.

7. Bij welke schade geldt een maximale vergoeding?

Bij diefstal van lijfsieraden, horloges, edelmetaal, edelstenen en munten: maximaal € 5.000,-.
• Als ze niet in een kluis liggen.

• Liggen ze wel in een kluis? Dan maximaal de waardeberging van deze kluis.

• De kluis zit vast in of aan uw woning en voldoet aan de montagenormen.

• De kluis is opengebroken.

• Het edelmetaal is een gebruiksvoorwerp.

• Dan geldt geen maximum als de woning bouwkundig of elektronisch beveiligd is.

Bij schade aan geld van een verzekerde: maximaal € 250,-.
• Ook papieren waarde in geld hebben. Bijvoorbeeld obligaties of aandelen.

Bij diefstal van audioapparatuur, audiovisuele apparatuur en computerapparatuur: maximaal  
€ 7.500,-.

• Dit maximum geldt niet: als de woning bouwkundig of elektronisch beveiligd is.

Bij schade aan de spullen in uw bedrijf aan huis: maximaal € 15.000,-.
• Alleen als de inboedel in de woning of uw bedrijf aan huis lag.

• Alleen als er sporen van braak zijn aan de woning.
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8. Wat betalen we als de inboedel hersteld kan worden?

We betalen de kosten om te herstellen.
• Is de inboedel na herstel minder waard dan voor de schade?

• Dan krijgt verzekerde dat verschil terug.

• Maximaal het bedrag om dezelfde inboedel nu te kopen.

• Maximaal de waarde direct voor de schade, min de waarde direct na de schade.

9. Wat betalen we als de inboedel niet hersteld kan worden?

Het bedrag om dezelfde inboedel nu te kopen.
• Bij inboedel die niet ouder is dan 12 maanden.

• Bij inventaris en voorraad gaan we uit van de inkoopwaarde.

De waarde van de inboedel direct voor de schade.
• De inboedel was minder waard dan 40% van het bedrag om dezelfde inboedel nu te kopen.

• Direct voor de schade.

• Bij bromfietsen en snorfietsen.

• Bij inboedel die niet meer gebruikt wordt.

• Bij gehuurde inboedel.

• Bij verzamelingen, antiek of sieraden.

• Als we niet kunnen bepalen hoeveel het kost om ze nu te kopen.

De waarde van de inboedel die een taxateur van tevoren vaststelde.
• Deze waarde geldt tot 5 jaar na de taxatie.

• Daarna gebruiken we deze waarde als richtlijn.

10. Wanneer heeft een verzekerde een eigen risico?

Als een verzekerde na een schade binnen 3 jaar weer een schade meldt op deze verzekering.
• Verzekerde heeft dan een eigen risico van € 100,-.
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Digital Classroom Wft Schade Particulier - Bijzondere  
voorwaarden persoonlijke ongevallenverzekering

1. Dekking bij blijvende invaliditeit
a. Vaststellen van de blijvende invaliditeit: Wij stellen de aanwezigheid en de mate van de blijvende 

invaliditeit bij verzekerde vast op basis van de rapportage van door ons aangewezen medische en 

(eventueel) andere deskundigen. De bepaling van het percentage functieverlies geschiedt volgens objectieve 

maatstaven en wel zoveel mogelijk overeenkomstig de laatste uitgave van de “Guides to the Evaluation of 

Permanent Impairment’ van de American Medical Association (A.M.A.) en de richtlijnen van de Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, tenzij het percentage van 

blijvende invaliditeit is terug te vinden in de hieronder in lid B vermelde Gliedertaxe.

b. Gliedertaxe: 

 
Bij volledig (functie-)verlies van Uitkerings-

percentage
Bij volledig (functie-)verlies van Uitkerings-

percentage

Hoofd Ledematen

Beide ogen 100 Beide armen 100

Een oog 50 Beide handen 100

Het gehele gehoorvermogen 60 Beide benen 100

Het gehoorvermogen van een oor 25 Beide voeten 85

Een oorschelp 5 Een arm of hand of een been of 
voet

100

Het spraakvermogen 50 Arm in het schoudergewricht 80

De reuk of smaak 10 Arm in het ellebooggewricht 75

De neus 10 Hand in polsgewricht 70

Een natuurlijk blijvend 
gebitselement

1 Een duim 25

Inwendig orgaan Een wijsvinger 15

De milt 10 Een middelvinger 12

Een nier 20 Een van de overige vingers 10

Een long 30 Een been of voet 70

Ledematen Een grote teen 10

Beide armen 100 Een van de andere tenen 5

c. Gedeeltelijk (functie-)verlies: Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk onbruikbaarheid 

van één of meer van de in de hierboven vermelde gliedertaxe genoemde lichaamsdelen of organen, wordt het 

uitkeringspercentage naar evenredigheid met de hiervoor vermelde percentages vastgesteld.
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d. Meerdere lichaamsdelen: Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van meerdere lichaamsdelen of organen 

worden de percentages opgeteld tot een maximum van 100%.

e. Maximale uitkering: Voor blijvende invaliditeit ontstaan door één of meerdere ongevallen worden de 

percentages blijvende invaliditeit opgeteld tot een maximum van 100%.

f. Beroep verzekerde: Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt géén rekening gehouden met het 

beroep van een verzekerde.

g. Bestaande invaliditeit: Indien een reeds bestaande vorm van invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, 

zal de vastgestelde mate van invaliditeit na het ongeval worden verminderd met de reeds voor het ongeval 

bestaande mate van invaliditeit.

h. Psychische reactie op een ongeval: Bij het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit wordt geen 

rekening gehouden met psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij dit medisch aantoonbaar het 

rechtstreekse gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan hersenletsel.

i. Eerder overlijden tengevolge van een ongeval: Mocht verzekerde voor het vaststellen van de invaliditeit 

als gevolg van het ongeval zijn overleden, dan zijn wij geen uitkering verschuldigd voor blijvende invaliditeit.

j. Moment van vaststellen blijvende invaliditeit: Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit vast zodra een 

onveranderlijke toestand is aangebroken, doch in ieder geval twee jaar na de datum van het ongeval. De 

hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van medische rapporten te verwachten 

definitieve graad van invaliditeit. Deze termijn van twee jaar kan naar keuze van de verzekerde worden 

verlengd tot drie jaar, wat verzekerde uiterlijk dertig dagen voor het verstrijken van de termijn van twee jaar 

schriftelijk aan ons dient te berichten.

k. Vergoeding rente: Indien binnen één jaar na de datum van het ongeval nog geen blijvende invaliditeit is 

vastgesteld vergoeden wij de wettelijke rente over de uitkering verminderd met de eventuele voorschot-

uitkeringen. Deze rente wordt berekend vanaf de 366e dag na de datum van het ongeval. Wij keren de rente 

gelijktijdig met de uitkering wegens blijvende invaliditeit uit. Geen recht op wettelijke rente bestaat indien 

verzekerde kiest voor verlenging van de termijn omschreven in lid J gerekend vanaf de 731e dag na het ongeval.

l. Plusdekking of Superdekking: Indien op het polisblad is vermeld dat voor deze rubriek de plus- of 

superdekking van kracht is, wordt bij een mate van blijvende invaliditeit van 31% of meer een uitkering 

verleend overeenkomstig het hieronder vermelde desbetreffende percentage. 

 

Uitkeringstabel 

 
Invaliditeits -
graad

Uitkerings-
percentage
Plusdekking

Superdekking Invaliditeits -
graad

Uitkerings-
percentage
Plusdekking

Superdekking

31 t/m 35% 40% 45% 66 t/m 70% 120% 175%

36 t/m 40% 50% 55% 71 t/m 75% 135% 200%

41 t/m 45% 55% 70% 76 t/m 80% 150% 225%

46 t/m 50% 65% 85% 81 t/m 85% 165% 250%

51 t/m 55% 75% 100% 86 t/m 90% 180% 275%

56 t/m 60% 90% 125% 91 t/m 95% 195% 300%

61 t/m 65% 105% 150% 96 t/m 100% 210% 325%
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Samenvatting VRKI 2.0 versie 2018 
Deze samenvatting is met zorg samengesteld; bij vragen of twijfel kunt u de complete tekst raadplegen op: www.hetccv.nl. De inbraakgevoeligheid van 
woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel. De totale waarde ervan bepaalt de 
risicoklasse. De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen. 

WONINGEN 

 

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de waarde  
ervan en onder welke omstandigheden die goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn)  
De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.
B 

BEDRIJVEN 

Onder attractieve zaken van de inboedel wordt verstaan: 
• Audiovisuele en computerapparatuur;
• Lijfsieraden en contant geld of waardepapieren;
• Bijzondere bezittingen: bijvoorbeeld antiek, kunst, 

muziekinstrumenten en verzamelingen. 

Attractiviteit kenmerkt zich door: 
• De waarde van de attractieve zaken, zoals door de

opdrachtgever aangegeven en vastgelegd in het
intakedocument; 

• De zaken die ‘gemakkelijk te vervoeren’ zijn. Dit houdt
in dat het ‘onder de arm mee te nemen’ is; 

   BEVEILIGINGSMATRIX WONINGEN – minimale eisen 
WAARDE ATTRACTIEVE 
ZAKEN VAN DE INBOEDEL 

RISICO‐ 
KLASSE 

COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
Uitgangspunt: CO en/of ME maatregelen toepassen 

VOORWAARDEN 

t /m  € 50.000  1  of: O1 + BK2 
of: O1 + BK1 + EL1 + AT1 + RE1  

€ 50.001 t/m € 100.000  2  of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

€ 100.001 t/m € 150.000  3  of: O2 + BK3 + EL2 + AT3 + RE2 
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE2 
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

meer dan € 150.000 
 

4 
 

Maatwerk i.o.m de verzekeraar maar minimaal: 
O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE3 + CO3 en/of ME3 

ATTRACTIVITEIT    RISICOKLASSEN BEDRIJVEN 

  WAARDE x € 1.000 

< € 
7,5 

€ 7,5 
€ 75 
 

€ 75‐ 
€ 150 

€ 150‐ 
€ 300 

> € 300

 

L 
 

1  1  1  1  2 
 

M 
 

1  2  2  2  3 
 

H 
 

2  2  2  3  4 
 

ZH 
 

2  3  4  4  4 

Aandachtspunten voor bedrijven: 
• Niveau BK3 en BK4 zijn primair bedoeld voor 

gevelopeningen waarachter zich direct attractieve 
goederen bevinden; 

• Vanaf risicoklasse 3 kan tevens ramkraakbeveiliging van
toepassing zijn (zie deel B). 

Organisatorische maatregelen 
O1  Standaard organisatorische 

maatregelen; 
O2  O1 met daarbij een omschrijving van de 

specifieke organisatorische maatregelen 
die zijn toegespitst op het risico. 

Bouwkundige maatregelen 
BK1  Bouwkundige maatregelen met 

functionerend hang‐ en sluitwerk en 
goede kwaliteit van de gevelelementen 

BK2  Prestatie‐eis 3 min. inbraakwerendheid 
BK3  Prestatie‐eis 5 min. inbraakwerendheid 
BK4  Prestatie‐eis 10 min. inbraakwerendheid 

Compartimenterings maatregelen 
CO1  Geen prestatie‐eis voor 

inbraakwerendheid  
CO2  Prestatie‐eis 3 min. inbraakwerendheid  
CO3  Prestatie‐eis 5 min. inbraakwerendheid 
CO4  Prestatie‐eis 10 min. inbraakwerendheid 

Meeneembeperkende maatregelen 
ME1  Geen prestatie‐eis voor diefstalvertraging  
ME2  Prestatie‐eis: 3 min. diefstalvertraging
ME3  Prestatie‐eis 5 min.  diefstalvertraging
ME4  Prestatie‐eis 10 min. diefstalvertraging

Elektronische maatregelen 
EL1 Grade 2 alleen voor woningen 
EL2  Grade 2  
EL3  Grade 3 
EL4  Grade 3 + maatwerk 
Zie verder VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6 

Schilddetectie (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6) 
SD1  Woningen: openstanddetectie op 

bereikbare, beweegbare gevelelementen.  
Bedrijven: openstanddetectie op 
nooduitgangen 

SD2  Voor bereikbare (2,40m) vaste en 
beweegbare gevelelementen

SD3  Voor bereikbare (5,50m) vaste en 
beweegbare gevelelementen , wanden, 
vloeren en daken 

SD4  Detectie op terreingrenzen + 
camerasysteem met video‐analytics met 
doormelding naar de PAC 

Alarmtransmissie 
AT1  Alleen voor woningen 

ATS  Security 
grade 

Ontvangst 
PAC 

AT2  SP2/DP1  2  T2 
AT3  DP3  3  T4 
AT4  DP4  3  T5 

Reactie 
RE1  Alleen bij woningen met EL1. 

Alarmopvolging ontvanger bericht op 
mobiele telefoon of door de bewoner, buren 
of passanten die reageren op luid‐ en/of 
optische alarmgevers  

RE2  Alarmopvolging door PAC naar 
sleutelhouder(s) 

RE3  Alarmopvolging door PAC naar een erkende 
particuliere beveiligingsorgqanisatie. Of 
alleen bij woningen R2+ technische 
alarmverificatie  waarbij opvolging door 
sleutelhouder + prioriteit 1 politie 

RE4  Technische alarmverificatie verplicht. 
Alarmopvolging door PAC naar een erkende 
particuliere beveiligingsorgqanisatie (max 15 
min) en prioriteit 1 politie 

BEVEILIGINGSMATRIX BEDRIJVEN – minimale eisen 

RISICOKLASSE  COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN  VOORWAARDEN 

1  of: O1 + BK2 
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

(1) 
‐ 

2  of: O1 + BK3 + EL2 + AT3 + RE2 
of: O1 + BK2 + EL2 + AT3 + RE2 
of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 
of: O1 + BK1 + EL3 + AT2 + RE2 + CO3 en/of ME3 

 ‐ 
(2) 
 ‐ 
 ‐ 

3  of: O2 + BK4 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 
of: O2 + BK3 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE3 + CO3 en/of ME3 
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE3 + CO4 en/of ME4 

 ‐ 
(2) 
 ‐ 
 ‐ 

4  Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: 
O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE4 + CO4 en/of ME4 

Voorwaarden: 
(1) Niet voor bedrijven waar niet of nauwelijks sociale controle zal plaatsvinden
(2) Niet bij Zeer Hoge attractiviteit  
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Artrose heup- of kniegewricht

De hoogte van uw vergoeding 
Vanuit uw aanvullende verzekering krijgt u twintig behandelingen vergoed.

Wat krijgt u vergoed?
• Oefentherapie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut

Vanaf dertiende behandeling: aanvullende verzekering 
Na de eerste twaalf behandelingen krijgt u een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het genoemde aantal 

behandelingen is een maximum. Krijgt u ook nog fysiotherapie voor andere aandoeningen, dan vallen deze ook 

onder dit maximum.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?
• U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering;

• U betaalt geen eigen bijdrage.
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Eigen bijdrage gebitsprothese
Percentages eigen bijdragen voor implantaatgedragen gebitsprothese:

• 8% eigen bijdrage voor de bovenkaak;

• 10% eigen bijdrage voor de onderkaak;

• 10% eigen bijdrage voor reparatie en/of rebasen (passend maken); en

• 17% eigen bijdrage voor een combinatie met een normale gebitsprothese.
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Rechtsbijstandsverzekering

Consument
U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij conflicten waar u als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld 

een conflict over het kopen of huren van dingen, of met uw internetprovider.

Inkomen
U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij conflicten over uw werk, bijvoorbeeld bij ontslag. U wordt  ook geholpen bij 

een conflict over uw pensioen of uitkering. 

Verkeer
U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij conflicten die in het verkeer ontstaan. Bijvoorbeeld als bestuurder van een 

auto of motor, maar ook als fietser en voetganger. 

Wonen
U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij conflicten over uw koophuis. Bijvoorbeeld over de koop of een verbouwing. 

Ook een conflict met de buren is verzekerd. 

Medisch
U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij het verhalen van letselschade die veroorzaakt is door een foutieve 

medische handeling.
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Regiopremie inboedelverzekering
Premie per € 1.000,- van de verzekerde som voor de inboedelverzekering.

Regio Premie Uitgebreide 
Dekking

Premie Allrisk

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht € 2,94 € 3,86

Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel € 2,76 € 3,54

Flevoland, Drenthe, Groningen, Friesland € 2,65 € 3,49
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