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Klaverblad Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij U.A. 
Postbus 3012, 2700 KV  Zoetermeer
Afrikaweg 2, 2713 AW  Zoetermeer

Vergunningnummer AFM: 12000486
KvK-nummer: 27016035

Geen onderverzekering! 

Bij schade blijkt soms dat het bedrag waarvoor een inboedel verzekerd is, te laag is. Dit heeft meestal tot gevolg dat de schade niet volledig vergoed wordt.
Als het verzekerde bedrag bijvoorbeeld € 35.000,- is, maar de werkelijke waarde van de inboedel bedraagt € 50.000,-, dan is er onderverzekering en wordt
in principe slechts 35/50 maal het schadebedrag vergoed. 

Door de vragen op dit formulier te beantwoorden kunt u onderverzekering voorkomen. Met behulp van dit formulier kunt u op eenvoudige wijze globaal
bepalen wat de te verzekeren waarde van uw inboedel is. Heeft u dit gedaan dan wordt bij schade het verzekerd bedrag verhoogd, bij de Budget
inboedelverzekering tot maximaal 150%, bij de Royaal inboedelverzekering tot maximaal 300%. Zelfs in het bovengenoemde voorbeeld wordt dankzij de
garantie geen onderverzekering toegepast. U ontvangt toch volledige schadevergoeding. Niet alleen zaken die u heeft opgegeven zijn verzekerd, maar ook
eventuele latere aankopen. De garantie blijft gewoon gelden, ook als de waarde van de inboedel stijgt door nieuwe aankopen. 

Waardevaststelling van de inboedel

1. Wat is de oppervlakte van de begane grond van de gehele woning?
Om de oppervlakte eenvoudig te bepalen kunt u de lengte (diepte) en de breedte van de woning aan de binnenzijde meten en met elkaar

vermenigvuldigen. De oppervlakte van een eventuele aanbouw of bijbouw, zoals een aangebouwde schuur, garage of serre, met een hoogte van

slechts één woonlaag hoeft u hier niet mee te tellen. Is de aanbouw of bijbouw hoger, dan moet hij wel meegeteld worden.

4. Wat is de leeftijd van degene met het hoogste
inkomen in het huishouden?
De leeftijd is van belang omdat mensen in de loop van

hun leven vaak meer bezittingen om zich heen

verzamelen. Zelfs als het inkomen weinig stijgt, groeit

de inboedel meestal wel.

30 jr en jonger 38 pt 46 t/m 50 jr 138 pt

31 t/m 35 jr 56 pt 51 t/m 60 jr 169 pt

36 t/m 40 jr 75 pt 61 t/m 70 jr 144 pt

41 t/m 45 jr 106 pt 71 jr en ouder 119 pt

5. Uit hoeveel personen bestaat op dit moment
het gezin? 
Bij meer dan 8 personen kunt u de waardemeter niet

meer gebruiken.

1 persoon 44 pt 5 personen 156 pt

2 personen 125 pt 6 personen 175 pt

3 personen 131 pt 7 personen 200 pt

4 personen 144 pt 8 personen 225 pt

punten

punten

6. Bereken het totaal aantal punten door de uitkomsten van vraag 3, 4 en 5 bij elkaar op te tellen.

Nieuw

Ingangsdatum

Naam aanvrager

Wijziging polisnummer

Vervolg z.o.z.

sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen

2. Hoeveel woonlagen heeft de woning? Tel alle woonlagen van de woning, inclusief de zolderverdieping.

m2

woonlagen

lengte m m

(pt vraag 3) + (pt leeftijd) + (pt personen) punten=

=

3. Vermenigvuldig de uitkomsten van vraag 1 en 2 met elkaar.

(opp) x (aantal woonlagen) punten=

7. Vermenigvuldig het totaal aantal punten met € 193,-.

x € 193,- €(totaal aantal punten) 



€

8. Behoren tot de inboedel lijfsieraden voor een groter bedrag dan in totaal
€ 2.500,-?

Wilt u deze sieraden voor het volle bedrag tegen diefstal verzekeren?
Let op: op de Royaal inboedelverzekering zijn lijfsieraden tot maximaal € 2.500,-

verzekerd tegen diefstal. Als u deze voor een hoger bedrag wilt verzekeren, bedraagt de

extra premie 15‰ over het bedrag boven € 2.500,-. Op de Budget inboedelverzekering

zijn sieraden tot maximaal € 1.000,- tegen diefstal verzekerd. Een groter bedrag

verzekeren is op deze verzekering niet mogelijk.

Nee Ja, totale waarde – € 2.500,- = €

Nee Ja

9. Behoren tot de inboedel elektronische apparaten voor een groter bedrag
dan in totaal € 7.500,-?
Onder elektronische apparaten vallen audiovisuele apparatuur, computerapparatuur,

zend- en ontvangstapparatuur (ook telefoons), spelcomputers en de cd’s, dvd’s

enzovoorts die daarbij horen. Ook bijbehorende printers en luidsprekers vallen

hieronder.

Nee Ja, totale waarde – € 7.500,- = €

11. Behoort tot de inboedel hobbygereedschap voor een groter bedrag dan
€ 2.500,-? Nee Ja, totale waarde – € 2.500,- = €

Het te verzekeren bedrag met garantie tegen onderverzekering Tel alle bovenstaande bedragen op €

Het te verzekeren bedrag zonder garantie tegen onderverzekering Vul zelf een bedrag in* €

Vul hier het berekende bedrag in van de vorige bladzijde

Ondertekening

* Alleen mogelijk bij de Budget inboedelverzekering

10. Behoren tot de inboedel bijzondere bezittingen voor een groter bedrag
dan € 5.000,-?
Denk hierbij aan antiek, kunst en verzamelingen (bijvoorbeeld van postzegels of

munten). Voorwerpen die meer dan € 1.250,- per stuk kosten, vallen hier ook onder

(met uitzondering van meubels).

Nee Ja, totale waarde – € 5.000,- = €

DatumPlaats

De gegevens die u op dit formulier heeft ingevuld hebben wij nodig voor de acceptatie en

de uitvoering van de verzekering, om fraude te voorkomen en te bestrijden, voor

statistische analyses, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en voor

marketingactiviteiten. Wij willen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Daarom houden

we ons aan de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ (kijk op

www.verzekeraars.nl). Wij kunnen uw persoonsgegevens bekijken bij de Stichting CIS te

Zeist, om zo risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Daarbij houden we ons aan het

privacyreglement van de Stichting CIS (kijk op www.stichtingcis.nl).

Voor deze verzekering geldt het Nederlands recht.

Op deze verzekering zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door het aangaan van 

de verzekeringsovereenkomst verklaart u hiermee akkoord te gaan. U kunt de algemene

voorwaarden bij uw assurantieadviseur of bij ons opvragen.

Als u een klacht heeft, kunt u dit laten weten aan ons interne klachtenbureau:

Klachtenbureau Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer.

Als de behandeling van uw klacht niet zorgt voor een oplossing waarover u tevreden bent,

kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 - 3 338 999, www.kifid.nl.

U moet zo volledig mogelijk en eerlijk antwoord geven op de vragen in dit aanvraag-

formulier. Bij het beantwoorden moet u ook feiten en omstandigheden mededelen die

betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde van wie de

belangen worden meeverzekerd. Ook is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar

ook de wetenschap van de andere belanghebbenden* bij deze verzekering. Verandert er

iets nadat u het formulier heeft ingestuurd en heeft u van ons nog geen bericht gekregen

dat wij de verzekering aangaan? Breng ons dan op de hoogte van de verandering als het

gaat om iets dat op dit formulier aan de orde komt. Als later blijkt dat u het formulier niet

volledig of eerlijk heeft ingevuld, kunnen wij het recht op uitkering beperken of zelfs laten

vervallen. Ook kunnen wij de verzekering opzeggen als u bij het sluiten van de verzekering

of later met opzet de verkeerde informatie heeft gegeven of als wij de verzekering nooit

zouden hebben gesloten als wij de waarheid hadden gekend.

* Onder belanghebbende verstaan wij degene van wie het belang ook onder de aangevraagde verzekering valt, zoals een partner, een gezinslid, een mede-exploitant, een 

mede-eigenaar, een grootaandeelhouder of een feitelijk bestuurder.
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