Verschillen Inboedel
Verschillen

Oud

Nieuw
Dekkingen Basis en Allrisk

Dekkingsgebied

De dekkingsgebieden zijn:
- In het woonhuis
- In ander woonhuis of gebouw
- Buiten het woonhuis tot € 10.000 (werelddekking)

De dekkingsgebieden zijn:
- In het woonhuis
- In een ander woonhuis of gebouw in Nederland tot € 7.500
- In auto in Benelux en Duitsland € 7.500 (diefstal € 500/€ 250)
- Tijdens vervoer van spullen naar reparatie- of opslagadres tot verhuizen van
spullen binnen Europa € 7.500.
- Keuze Kostbaarheden verlies en buitenhuis: werelddekking € 7.500

Dekkingen

Standaard dekking:
Allrisk

Standaard dekking:
Basis
Keuze dekkingen:
- Keuze Allrisk
- Keuze Glas (alleen voor huurders)
- Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenshuis)
Bij de overgang van oud naar nieuw zijn de opties Allrsik en
Buitenhuisdekking automatisch toegevoegd.

Onderdelen die vallen onder de Basis – en Allriskdekking
Storm

Verzekerd:
Geen vast eigen risico

Verzekerd:
Bij stormschade aan je huurderbelang of eigenarenbelang heb je altijd een
eigen risico.

Alle andere onvoorziene en onverwachte
gebeurtenissen (Allrisk)

Verzekerd

Basis:
Nee
Keuze Allrisk:
- Ja, behalve voor mobiele elektronica. Hiervoor geldt alleen de Basis
dekking, ook als de Allriskdekking is gekozen.
Uitzondering:
- Gekozen Buitenhuisdekking voor sieraden en bijzondere bezittingen biedt
een Allrisk dekking overal ter wereld. Hier vallen echter geen smartphones
onder.

Huurderbelang / eigenarenbelang

57367 (06-15)

Verzekerd tot:
€ 15.000

Verzekerd tot:
€ 6.000

Verbeteringen die je hebt aangebracht aan je een huurwoning of je
appartement (bijvoorbeeld een nieuwe keuken).

Wij vergoeden zaken die je op eigen kosten hebt aangebracht of die je
volgens de huurovereenkomst zelf moet betalen.
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Spullen op ander adres
(in ander woonhuis of gebouw)

Maximaal 3 maanden:
Verzekerd zonder maximum

Maximaal 3 maanden:
- Verzekerd tot € 7.500.
- Bij verhuizing geen maximum.
Niet gedekt:
- Neerslag en storm tijdens aan/verbouw
- Allrisk schades, ook niet bij keuze Allrisk
- Diefstal zonder braaksporen aan gebouw

Niet gedekt:
- Neerslag en storm tijdens aan/verbouw
- Verlies (kwijtraken), tenzij op reis
- Natuurgeweld, tenzij op reis
- Diefstal zonder braaksporen aan gebouw

Spullen buiten het woonhuis/ andere
gebouwen

Langer dan 3 maanden:
Niet verzekerd

Langer dan 3 maanden:
Niet verzekerd

Verzekerd:
Maximale vergoeding tot € 10.000 werelddekking. Dus ook op reis.

Niet standaard verzekerd:
Wel keuzedekking Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenshuis)
mogelijk voor sieraden en bijzondere bezittingen tot € 7.500 werelddekking.

Er geldt een maximale vergoeding voor:
- Er geldt een maximale vergoeding voor:
- Sieraden: € 3.500
- Diefstal uit de auto na (in)braak: € 1.000
- Geld: € 250
- Vervanging sloten bij diefstal sleutels: € 500
- Bij diefstal, beroving of verlies (kwijtraken) op reis: € 2.500
Niet gedekt:
- Verlies (kwijtraken), tenzij op reis
- Het weer, tenzij op reis
- Vandalisme en zakkenrollerij
- (Snor-, brom)fiets of scooter
Tijdens transport

Verzekerd:
Zonder maximum werelddekking

Verzekerd tot:
€ 7.500 Europadekking

Diefstal of ongeval van kleine huisdieren

Niet verzekerd

Verzekerd:
Wij vergoeden schade door een ongeval of diefstal van kleine huisdieren in
woonhuis en tuin/balkon tot € 2.500

Beroeps/bedrijfsuitrusting

Verzekerd tot
€ 7.500 in het woonhuis

Niet verzekerd:
Wel gehuurde/geleende spullen tot € 7.500

Verlies op reis

Verzekerd tot € 2.500 buiten je huis.

Niet verzekerd
Voor kostbaarheden:
- keuzemogelijkheid Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis)
tot €7.500

Glas

Verzekerd:
Vervanging en noodvoorzieningen, bij ruitbreuk in de woning die je huurt.
Niet verzekerd:
- Ruitbreuk als je eigenaar bent van de woning.
- Lekkage van dubbel glas, als het glas niet gebroken is.

Niet standaard gedekt
Keuze dekking:
Keuze ‘Glas’ (alleen voor huurders)
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Verhuur

Niet verzekerd, tenzij schriftelijk met Ditzo overeengekomen

Niet verzekerd

Monument

Geen beperking t.a.v. monument in voorwaarden of site zolang het een
woonhuis is voor particuliere bewoning en bewoning door verzekerde.

Niet verzekerd

Mobiele elektronica
Diefstal en beschadiging in woonhuis

Verzekerd

Verzekerd
Niet gedekt:
Allrisk schades, ook niet bij keuze Allrisk. Val- en stootschades zijn NIET
verzekerd

Diefstal en beschadiging buiten woonhuis

Verzekerd tot:
€ 10.000

Niet verzekerd.
Keuze dekking:
Voor kostbaarheden: keuzemogelijkheid Buitenhuisdekking (Kostbaarheden
verlies en buitenhuis) tot € 2.500.
Niet gedekt:
- Smartphones, smartwatches, gehoorapparaten
- Voor overige mobiele elektronica volledige dekking

Verlies in woonhuis

Verzekerd

Niet verzekerd.
Keuze dekking:
- Voor kostbaarheden: keuzemogelijkheid Buitenhuisdekking (Kostbaarheden
verlies en buitenhuis) tot € 2.500.
Niet gedekt:
- Smartphones, smartwatches, gehoorapparaten
- Voor overige mobiele elektronica volledige dekking

Verlies buiten woonhuis

Alleen op reis gedekt tot maximaal
€ 2.500

Niet verzekerd.
Keuze dekking:
Voor kostbaarheden: keuzemogelijkheid Buitenhuisdekking (Kostbaarheden
verlies en buitenhuis) tot € 2.500.
Niet gedekt:
- Smartphones, smartwatches, gehoorapparaten
- Voor overige mobiele elektronica volledige dekking
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Verzekerd tot:
€ 3.500

Verzekerd tot:
€ 2.000

Sieraden
Diefstal en beschadiging binnen woonhuis

Keuze dekkingen:
Ophogen tot € 5.000
Bij de overgang van oud naar nieuw is de verhoging van het verzekerde
bedrag tot € 5.000 automatisch toegevoegd.
Diefstal en beschadiging buiten woonhuis

Verzekerd tot:
€ 3.500, tenzij op reis dan € 2.500

Niet standaard gedekt
Keuze dekking:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis) € 2.000, op te
hogen tot € 5.000
Bij de overgang van oud naar nieuw is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd.

Verlies in woonhuis

Verzekerd tot:
€ 3.500

Niet standaard gedekt
Keuze dekking:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis) € 2.000, op te
hogen tot € 5.000
Bij de overgang van oud naar nieuw is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd.

Verlies buiten woonhuis

Verlies alleen op reis gedekt tot maximaal
€ 2.500

Niet standaard gedekt
Keuze dekking:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis) € 2.000, op te
hogen tot € 5.000
Bij de overgang van oud naar nieuw is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd.

Bijzondere bezittingen
Diefstal en beschadiging in woonhuis
kunst, antiek, verzamelingen, antiek, foto-,
film-, beeld-, audio- en videoapparatuur
en beeld- en geluidsdragers, computers,
muziekinstrumenten, duiksport-,
parachute-, golf- en hengelsportuitrusting
en medische apparatuur.

Verzekerd:
- Maximaal € 30.000 voor antiek, kunst en verzamelingen.
- Voor de overige bijzondere bezittingen geen maximering

Verzekerd tot:
€ 15.000
Keuze dekking:
Uitbreiding met € 5.000 tot totaal € 20.000
Bij de overgang van oud naar nieuw is de verhoging van het verzekerde
bedrag tot € 20.000 automatisch toegevoegd.
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Diefstal en beschadiging buiten woonhuis

Verzekerd:
Maximaal € 10.000 voor antiek, kunst en verzamelingen.

Niet standaard:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis) € 7.500,
mobiele elektronica € 2.500
Bij de overgang van oud naar nieuw is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd

Verlies in woonhuis

Verzekerd :
- Maximaal € 30.000 voor antiek, kunst en verzamelingen
- Voor de overige bijzondere bezittingen geen maximering

Niet standaard:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis) € 7.500,
mobiele elektronica € 2.500
Bij de overgang van oud naar nieuw is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd.

Verlies buiten woonhuis (niet op reis)

Niet verzekerd

Niet standaard:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis) € 7.500,
mobiele elektronica € 2.500
Bij de overgang van oud naar nieuw is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd.

Hulpverlening

Maximaal € 10.000 voor alle onderdelen samen:
- Opruimingskosten
- Noodvoorzieningen
- Tuinherstel als gevolg van schade veroorzaakt door hulpverleners

Geen maximum voor alle onderdelen samen:
- Bereddingskosten
- Salvagekosten
- Noodzakelijke extra kosten voor levensonderhoud
- Of vervangend onderdak tot €10.000
- Noodzakelijke extra kosten voor levensonderhoud of vervangend onderdak
tot €10.000
- Noodvoorzieningen tot €5.000
- Opruimingskosten tot €5.000
- Saneringskosten van het eigen perceel tot €5.000. Sanering van bestaande
vervuiling vergoeden wij niet.
- De kosten van tijdelijke opslag van je spullen en het vervoer van en naar die
opslagplaats tot €5.000

Onbeperkt vergoeden wij:
- Kosten van de Stichting Salvage
- Bereddingskosten (kosten die zijn gemaakt om direct dreigende en/of
verdere schade te voorkomen)

Extra kosten levensonderhoud +
vervangend onderdak

Niet verzekerd

Verzekerd tot:
€ 10.000

Noodvoorzieningen

Valt onder totale maximum (hulpverlening)

Verzekerd tot:
€ 5.000

Opruimingskosten

Valt onder totale maximum (hulpverlening)

Verzekerd tot:
€ 5.000

Saneringskosten eigen perceel

Niet verzekerd

Verzekerd tot:
€ 5.000

Vervoer/tijdelijke opslag

Niet verzekerd

Verzekerd tot:
€ 5.000

Tuinherstel als gevolg van schade door
hulpverleners

Valt onder totale maximum (hulpverlening)

Niet genoemd, verzekerd als gevolgschade zonder maximum.
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Uitsluitingen

Constructiefouten, montagefouten,
installatiefouten

Alleen constructiefouten uitgesloten

Uitgesloten

Overstroming

Verzekerd:
Water dat het woonhuis binnendringt doordat sloten, rivieren of kanalen
overstromen door hevige plaatselijke regenval

Verzekerd:
- Water dat het woonhuis binnendringt doordat sloten, rivieren of kanalen
overstromen door hevige plaatselijke regenval.
- Schade door brand en/of ontploffing als gevolg van de overstroming is wel
verzekerd.

Misbruik van bankpas of creditcard met
pincode

Niet uitgesloten

Uitgesloten

Spullen in gezamenlijke ruimtes
appartementengebouw

Niet verzekerd:
Bij een appartement: schade aan spullen in een gemeenschappelijke
ruimte.

Niet uitgesloten

Verzekerde bedragen + garantie
Garantie tegen onderverzekering

Ja, maar nooit meer dan € 120.000

Ja, geen beperking in bedrag

We zullen nooit een beroep op onderverzekering doen, maar we
vergoeden nooit meer dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent.
Spullen buiten het woonhuis < 3 mnd

Alle spullen zijn buitenshuis verzekerd met een maximale vergoeding van
€ 10.000 per gebeurtenis.

Niet standaard gedekt
Keuze dekking:
- Keuze Buitenhuisdekking (‘Kostbaarheden verlies en buitenhuis):€ 7.500
- Mobiele elektronica € 2.500
- Sieraden € 5.000

Diefstal uit auto

Diefstal uit de auto na (in)braak: € 1.000

Verzekerd tot:
€ 500
Mobiele telefoons / navigatie / (zonne)brillen € 250

Huurderbelang

Verzekerd tot:
€ 15.000

Verzekerd tot:
€ 6.000

Eigenaren belang

Verzekerd tot:
€ 15.000

Verzekerd tot:
€ 6.000

Sieraden in het woonhuis

Verzekerd tot:
€3.500

Verzekerd tot:
€ 2.000
Keuze dekking:
Voor ophoging naar € 5.000
Bij de overgang van oud naar nieuw is de verhoging van het verzekerde
bedrag tot € 5.000 automatisch toegevoegd.
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Sieraden buiten het woonhuis

Verzekerd tot:
€ 3.500

Niet standaard gedekt
Keuze dekkingen:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis): € 5.000
Bij de overgang van oud naar nieuw zijn is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd en is het verzekerde bedrag verhoogd tot
€ 5.000

Bijzondere bezittingen in het woonhuis

Bijzondere bezittingen buiten het
woonhuis

Verzekerd:
- Maximaal € 30.000 voor antiek, kunst en verzamelingen.
- Voor de overige bijzondere bezittingen geen maximering

€ 15.000 of € 20.000 (keuze) alle bijzondere bezittingen

Verzekerd:
Maximaal € 10.000 voor antiek, kunst en verzamelingen

Niet standaard gedekt

Bij de overgang van oud naar nieuw zijn is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd en is het verzekerde bedrag verhoogd tot
€ 20.000

Keuze dekkingen:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis’):
- € 7.500
- Mobiele elektronica € 2.500
Bij de overgang van oud naar nieuw zijn is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd en is het verzekerde bedrag verhoogd tot
€ 5.000
Verlies sieraden en bijzondere bezittingen
in het woonhuis

Standaard gedekt:
Antiek, kunst en verzamelingen: €30.000 voor alles bij elkaar.
Sieraden: €3.500

Verlies sieraden en bijzondere bezittingen
buiten het woonhuis

Alleen tijdens reis gedekt met maximum € 2.500

Niet standaard gedekt
Keuze dekkingen:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis):
- Verlies buiten huis altijd gedekt
- € 7.500
- Mobiele elektronica € 2.500
- Sieraden € 5.000
Bij de overgang van oud naar nieuw zijn is de optie Kostbaarheden verlies
en buitenhuis automatisch toegevoegd en is het verzekerde bedrag voor
sieraden verhoogd tot € 5.000
Niet standaard gedekt
Keuze dekkingen:
Keuze Buitenhuisdekking (Kostbaarheden verlies en buitenhuis):
- Verlies buitenhuis altijd gedekt
- € 7.500
- Mobiele elektronica € 2.500
- Sieraden € 2.000 of € 5.000 (keuze)
Bij de overgang van oud naar nieuw zijn is de optie Kostbaarheden verlies en
buitenhuis automatisch toegevoegd en is het verzekerde bedrag verhoogd tot
€ 5.000

Verlies op reis normale inboedel

Maximaal tot € 2.500 (max reisduur 90 dagen)

Niet verzekerd
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Geld

Verzekerd:
Binnenshuis: €250
Buiten het huis: €250
In een ander huis of gebouw: €250

Verzekerd tot:
€ 500

Tijdens transport binnen Europa

Niet genoemd, dus buitenhuisdekking maximaal € 10.000 met
bijbehorende beperkingen:
- Geld € 250
- Sieraden € 3.500

Verzekerd tot € 7.500 met volgende maxima:
- Geld € 500
- (zonne)brillen, contactlenzen € 250
- Mobiele telefoons € 500
- Navigatie € 500
- Mobiele elektronica (muv mobiele telefoons) € 2.500
- Sieraden € 2.000 of € 5.000 (keuze)
- Overig € 7.500

Diefstal of ongeval kleine huisdieren

Niet verzekerd

Verzekerd tot:
€ 2.500

Geleende of gehuurde spullen

Niet specifiek genoemd, wel ‘spullen van anderen’ tot € 7.500 in het
woonhuis verzekerd

Verzekerd tot € 7.500 in het woonhuis met volgende maxima:
- Geld € 500
- (zonne)brillen, contactlenzen € 250
- Mobiele telefoons € 500
- Navigatie € 500
- Mobiele elektronica (muv mobiele telefoons) € 2.500
- Sieraden € 2.000 of € 5.000 (keuze)
- Overig € 7.500

Reconstructiekosten

Niet genoemd

Verzekerd tot:
€ 7.500

Eigen risico
Eigen risico overig

Geen eigen risico:
Bij reparatie via geselecteerd herstelbedrijf of als herstel niet meer
mogelijk is.
Eigen risico:
€ 100 eigen risico bij herstel bij een ander schadeherstelbedrijf of
uitkering in geld.

Eigen risico storm

Geen eigen risico :
Bij reparatie via geselecteerd herstelbedrijf of als herstel niet meer
mogelijk is.
Eigen risico:
€ 100 eigen risico bij herstel bij een ander schadeherstelbedrijf of
uitkering in geld.

Eigen risico, naar keuze:
- €0
- € 100
- € 500
Geen schadesturing met sanctie

Eigen risico:
Altijd € 75 bij schade aan huurdersbelang
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Schadeafwikkeling

Nieuwwaarde

Ja, tenzij:
- Herstel goed mogelijk is
- Als het gebruik of uiterlijk niet minder is geworden
- Als door ouderdom, gebruik, slijtage of gebrek dit niet meer billijk is,
dan vergoeden we de vervangingswaarde .

Ja, tenzij:
- Herstel goed mogelijk is
- Spullen minder waard zijn dan 40% van den nieuwwaarde
- Brom/snorfietsen, scooters, zitmaaiers
- Losse onderdelen en accessoires van bromfietsen, scooters,
aanhangwagens, vaartuigen, motorrijtuigen en caravans
- Gehuurde spullen
- Dan vergoeden we dagwaarde

Dagwaarde

Nee:
- Nieuwwaarde,
- herstelkosten,
- waardevermindering of
- vervangingswaarde

Ja, als:
- Spullen minder waard zijn dan 40% van den nieuwwaarde
- Brom/snorfietsen, scooters, zitmaaiers
- Losse onderdelen en accessoires van bromfietsen, scooters,
aanhangwagens, vaartuigen, motorrijtuigen en caravans
- Gehuurde spullen

Keuzedekkingen
Allrisk

Standaard dekking

De keuze dekking Allrisk is bij de overgang van oud naar nieuw automatisch
toegevoegd.

Glas

Standaard dekking:
Voor huurders

Standaard verzekerd:
Brand, ontploffing, blikseminslag. Keuzemogelijkheid ‘Glas’ voor huurders,
voor alle overige schadeoorzaken.

Geen dekking:
- Verhuur
- Leegstand woonhuis
- Verbouwing

Geen dekking:
- Leegstand woonhuis
- Woonhuis gekraakt

