
Inboedelmeter
voor garantie tegen onderverzekering

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)*

Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele en computerapparatuur?   Nee     Ja*

* Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000 €

Onder audiovisuele- en computerapparatuur verstaan wij alle beeld-, geluids-, ontvangst- en 
zendapparatuur en spelcomputers en alle daarbij behorende randapparatuur, geluids-, beeld- 
en informatiedragers.

Heeft u meer dan € 5.000 aan sieraden?   Nee     Ja*

* Zo ja, welk bedrag boven de € 5.000 €

Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam 
gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- en ander materiaal, 
gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.

Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen?   Nee     Ja*

* Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000 €

Hieronder verstaan wij verzamelingen, antiek, kunstvoorwerpen en muziekinstrumenten.

Is het huurdersbelang meer dan € 6.000?   Nee     Ja*

* Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000 €

Verbeteringen die u als huurder van een woning voor eigen rekening heeft aangebracht, 
zoals een keukenblok, cv-installatie of parket.

Subtotaal bijtellingen (B) €

* Heeft u in één van deze categorieën meer dan het genoemde bedrag in bezit? 

   Stuur dan samen met de inboedelmeter een specifi catie naar ons toe. 

Totale waarde inboedel

De geschatte totale waarde van mijn inboedel is (tel A en B op) €

De inboedelmeter is door mij naar waarheid ingevuld

Datum

Handtekening

Stuur deze inboedelmeter naar ZLM Verzekeringen, Antwoordnummer 172, 4460 VB Goes
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Verklarende woordenlijst

Hieronder lichten wij een aantal begrippen uit de inboedelmeter toe:

Hoofdkostwinner
Het gezinslid dat het grootste deel van het gezinsinkomen verdient.

Netto maandinkomen hoofdkostwinner
Het maandinkomen kan bestaan uit loon of salaris, inkomen uit eigen bedrijf, 

pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen.

Oppervlakte woning
Het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle 

bewoonbare en/of beloopbare ruimtes op alle verdiepingen van de woning 

bij elkaar opgeteld, inclusief de buitenshuis aanwezige privé(berg)ruimtes 

zoals schuur, garage en kelderbox.

Goed om te weten

Eigenaarsbelang
Dit zijn voorzieningen zoals een keuken of badkamer voor eigen rekening 

aangebracht aan uw appartement en die niet vallen onder de verzekering 

van de Vereniging van Eigenaren. U kunt deze voorzieningen bij ons 

verzekeren. Neem hiervoor contact op met ons team Advies & Acceptatie, 

0113 - 238 880 of uw ZLM adviseur.

Toelichting

De inboedelmeter
Bij het afsluiten of wijzigen van uw inboedelverzekering is het belangrijk 

dat u de juiste waarde van uw inboedel vaststelt. De inboedelmeter is een 

hulpmiddel om dit op een snelle en objectieve manier te doen. Een juiste 

waarde is belangrijk omdat u anders het risico loopt onderverzekerd te zijn. 

Wat is onderverzekering?
Uw inboedel is onderverzekerd wanneer de waarde hoger is dan het bedrag 

waarvoor u uw inboedel verzekerd hebt. De gevolgen van onderverzekering 

zijn groot. Een voorbeeld: de verzekerde waarde van de inboedel is € 30.000,- 

terwijl de werkelijke waarde € 50.000,- is. De inboedel is slechts voor 60% 

verzekerd. Bij een schade krijgt u maar 60% van de schade uitgekeerd.

Bij onderverzekering loopt u dus het risico dat u niet uw volledige schade 

vergoed krijgt. 

Garantie tegen onderverzekering
Met de inboedelverzekering van ZLM heeft u garantie tegen onder-

verzekering. Het enige wat u daarvoor moet doen is de inboedelmeter 

invullen. Daarmee berekent u het verzekerd bedrag van uw inboedel. Uw 

inboedel is zo voor de juiste waarde verzekerd en bij een schade krijgt u het 

schadebedrag volledig uitgekeerd. De garantie is vijf jaar geldig. Daarna vult 

u de inboedelmeter op  nieuw in. Wij stellen u hiervan op de hoogte. Ook 

wanneer u verhuist vult u de inboedelmeter opnieuw in. U krijgt ook garantie 

wanneer u een ZLM-inventarislijst invult. U kunt de Inventarislijst opvragen bij 

ons team Advies & Acceptatie, 0113 - 238 880 of uw ZLM adviseur.

Wanneer gebruikt u de inboedelmeter niet?
U kunt de inboedelmeter niet gebruiken als het nettomaandinkomen van 

de hoofdkostwinner hoger is dan € 4.850,- en/of het woonoppervlak groter 

is dan 300 m². Neem in deze gevallen contact op met ons team Advies & 

Acceptatie, 0113 - 238 880 of uw ZLM adviseur.

Indexering
Wij passen jaarlijks het verzekerde bedrag, en daarmee ook de premie, aan. 

Wij gebruiken hiervoor de meest recente waarde-index voor inboedels. Het 

Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dit indexcijfer vast.

Gegevens verzekeringnemer

Relatienummer

Naam en voorletter(s) m/v

Adres

Postcode en woonplaats

1. Leeftijd hoofdkostwinner punten

  35 jaar en jonger

  36 jaar tot en met 50 jaar

  51 jaar tot en met 70 jaar

  71 jaar en ouder

22

29

39

37

aantal punten  

2. Samenstelling huishouden punten

  alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen)

  samenwonend/getrouwd (met/zonder inwonende kinderen)

  0

10

aantal punten  

3. Netto maandinkomen hoofdkostwinner punten

  tot en met € 1.000

  € 1.001 tot en met € 2.000

  € 2.001 tot en met € 3.000

  € 3.001 tot en met € 4.850

  0

10

17

28

aantal punten  

4. Oppervlakte woning punten

  tot en met 90 m²

  91 m² tot en met 140 m²

  141 m² tot en met 190 m²

  191 m² tot en met 300 m²

  0

  6

18

23

aantal punten  

totaal aantal punten (1 tot en met 4)

x € 1.051

subtotaal geschatte waarde inboedel (A) €
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voor garantie tegen onderverzekering
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