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Verzekering op basis van waardemeter met waardegarantie: 
De waarde van het woonhuis- en/of de inboedel wordt vastgesteld middels de herbouwwaardemeter 
danwel de inboedelwaardemeter. Jaarlijks wordt de waarde aangepast aan de CBS-index. Over het 
algemeen is de herbouwwaardemeter 10 jaar en de inboedelwaardemeter 5 jaar geldig. De 
verzekeraar vraagt voordat deze termijn afloopt een nieuwe waardemeter in te vullen voor de 
verlenging van de garantie bij onderverzekering. 
Is er geen waardegarantie, dus geen garantie bij onderverzekering (bijvoorbeeld omdat er niet tijdig 
een nieuwe waardemeter wordt ingevuld), dan kan dit bij een (deel)schade problemen opleveren. Bij 
elke schade stelt de schade-expert eveneens de waarde vòòr de schade-gebeurtenis vast en 
vergelijkt dit met de verzekerde waarde. Is de verzekerde waarde 25% te laag, en een (deel)schade 
bedraagt bijvoorbeeld €10.000, dan wordt er 25% minder uitbetaald, ofwel er wordt €7.500 uitbetaald. 

 
Alternatief is een verzekering voor een vast bedrag:  
Ook hier is het verstandig de waarde goed vast te stellen, dit kan bij een woonhuis middels de 
herbouwwaardemeter of de vermelde herbouwwaarde in een taxatierapport.  
De inboedel kan vastgesteld worden middels de inboedelwaardemeter, maar ook via een 
inventarisatielijst, wat wel even wat werk is. Daarnaast kan de instelling zijn: als de volledige inboedel 
verloren gaat, hoeveel geld heb ik nodig om de noodzakelijke cq gewenste zaken aan te schaffen. 
Stel je hebt honderden boeken en/of CD/DVD’s, als deze verloren gaan, wil je dan je gehele collectie 
direct opnieuw kunnen kopen of start je opnieuw, van voor af aan, met de opbouw van je collectie? 
Ook op deze verzekering wordt een index geplaatst, zodat jaarlijks de waarde aangepast wordt aan 
de CBS-index. 
Bij schade wordt maximaal het verzekerd bedrag uitgekeerd, er is geen sprake van onderverzekering 
bij deelschaden. Een probleem zou kunnen voorkomen als bijvoorbeeld de waarde van een woning 
(door verzekerde) is vastgesteld op €100.000, bij brand gaat het huis volledig verloren, herbouw op 
dezelfde plaats kost, zo blijkt later, €150.000.  
Het is dus belangrijk, ook bij deze vorm van verzekeren en vooral bij de woning, de waarde goed vast 
te stellen.   
 
Beide soorten verzekeringen kunnen bij ons afgesloten worden.  
 
 

     


