INBOEDELWAARDEMETER 2007
Naam verzekeringnemer _____________________
Adres

_____________________

Postcode/ Woonplaats

_______ ________________________

Polisnummer

_____________________

Voordat u tot invulling van de inboedelwaardemeter overgaat, verzoeken wij u de toelichting te
lezen. De toelichting maakt integraal deel uit van deze Inboedelwaardemeter.

Leeftijd hoofdkostwinner

punten

#
#
#
#
#
#
#

3
5
11
16
23
20
18
aantal punten: _______

30 jaar en jonger
31 t/m 40 jaar
41 t/m 45 jaar
46 t/m 50 jaar
51 t/m 60 jaar
61 t/m 70 jaar
71 jaar en ouder

Samenstelling huishouden

punten

#
#
#
#

3
6
16
18
aantal punten: _______

Alleenstaande zonder inwonende kinderen
Alleenstaande met inwonende kinderen
Echtpaar/samenwonenden zonder inwonende kinderen
Echtpaar/samenwonenden met inwonende kinderen

Netto maandinkomen huishouden

punten

#
#
#
#
#
#
#

0
2
4
7
11
14
16
aantal punten: _______

Tot en met € 1.100
€ 1.101 tot en met € 1.600
€ 1.601 tot en met € 2.100
€ 2.101 tot en met € 2.600
€ 2.601 tot en met € 3.100
€ 3.101 tot en met € 3.600
meer dan € 3.600

WOZ-waarde woning (peildatum 1-1-2003)
(geldt alleen voor eigenaar-bewoner van de woning)

punten

#
#
#
#
#
#
#

15
18
21
26
34
42
52
aantal punten: _______

Tot en met € 110.000
€ 110.001 tot en met € 210.000
€ 210.001 tot en met € 270.000
€ 270.001 tot en met € 320.000
€ 320.001 tot en met € 370.000
€ 370.001 tot en met € 430.000
€ 430.001 tot en met € 600.000

Geschat huurdersbelang
(geldt alleen voor huurwoningen)

punten

#
#
#
#

6
10
16
20
aantal punten: _______

Huurdersbelang € 0
Huurdersbelang tot en met € 2500
Huurdersbelang € 2501 t/m € 4000
Huurdersbelang meer dan € 4000

Totaal aantal punten: ____________
x € 1.155
Subtotaal geschatte waarde inboedel: €_________(A)

eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd):
# Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele- en computerapparatuur?
Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000 ?
# Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000 ?
# Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen?
Zo ja, welk bedrag boven € 15.000 ?
# Is het huurdersbelang meer dan € 6.000 ?
Zo ja, welk bedrag boven € 6.000 ?

€__________
€__________
€__________

Subtotaal bijtellingen

€__________
___________+
€__________(B)

De geschatte totale waarde van uw inboedel is (tel A en B op):

€__________

De inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld.
Plaats __________________________

Datum ____-_______ -20__

Handtekening

2.

Toelichting bij de Inboedelwaardemeter 2006
Algemeen
De inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op
eenvoudige en objectieve wijze de waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor
het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen.
Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek
naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2000 en is
in 2001, 2005 en 2006 aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen, te weten het CBSprijsindexcijfer en de ontwikkeling van de WOZ-waarden van woningen.
In de inboedelwaardemeter 2006 wordt voor het eerst de rubriek ‘WOZ-waarde woning’
uitsluitend ingevuld door de eigenaar-bewoner van de woning. Dit heeft te maken met de
afschaffing van het gebruikersdeel van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) per 1 januari
2006. De rubriek ‘Bijtelling koopwoning’ is daarmee tevens komen te vervallen.
Let op: de inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw
inboedel vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in
de zin van de wet.
Netto maandinkomen huishouden
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van alle personen die tot het
huishouden behoren. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf,
pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit
beleggingen worden niet meegerekend.
WOZ-waarde woning
Dit is de economische waarde van uw woning zoals die is vastgesteld door de gemeente
waarin u woont. De WOZ-waarde (peildatum januari 2003) van uw koopwoning is te vinden in
de aanslag voor de Onroerend Zaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde is ook de waarde
waarop het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting wordt gebaseerd. De
inboedelwaardemeter is niet bruikbaar voor woningen met een hogere WOZ-waarde dan
€ 600.000.
Huurdersbelang
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de woning verstaan
die door u als bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a.
verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en
tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen.
Audiovisuele- en computerapparatuur
Hieronder vallen:
• alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur;
• alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers);
• alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur;
• alle geluids-, beeld-, en informatiedragers (b.v. CD’s, diskettes, CD-Rom’s).
Lijfsieraden
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- of ander materiaal, gesteente, mineraal,
parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.

Bijzondere bezittingen
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
• verzamelingen;
• antiek, kunst en muziekinstrumenten.

3.

