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Woonplaats

Garantie tegen onderverzekering
Wij vinden het belangrijk dat uw woning voor de juiste waarde verzekerd is. Is het verzekerde bedrag te laag dan bent u onderverzekerd en wordt in de
meeste gevallen de schade niet volledig vergoed. Om dit te voorkomen verzekeren wij woonhuizen altijd met een garantie tegen onderverzekering. U kunt
deze garantie verkrijgen door het te verzekeren bedrag vast te stellen met behulp van de ‘Waardemeter woonhuis’. Als u daarna niets heeft verbouwd aan uw
woning, is er geen onderverzekering en krijgt u uw schade volledig vergoed.
De waardemeter is niet geschikt voor alle woonhuizen maar kan alleen gebruikt
worden als het woonhuis voldoet aan de volgende voorwaarden:
Voldoet het woonhuis aan al deze voorwaarden?
Nee
Ja
Bouwjaar van het pand
Als uw woonhuis niet aan deze eisen voldoet, wordt het getaxeerd. Wij vragen u in dat geval om een bedrag bij D in te vullen dat wij als voorlopig verzekerd bedrag kunnen hanteren.
Beantwoord ook de vragen onder ‘Bijtellingen in verband met inrichting/luxe’ (C).

gebouwd in of na 1900;
oppervlakte begane grond niet groter dan 100 m2;
van steen gebouwd met harde dakbedekking (geen riet);
eengezinswoning (geen flat of appartement);
geen monumentaal pand;
geen gevaarverhogende naastgelegen panden;
geen (kamerverhuur)bedrijf;
er worden geen bijzondere bijgebouwen (bijvoorbeeld afwijkende
bouwaard, voormalig bedrijfsgebouw) meeverzekerd;
- goede onderhoudstoestand.

Berekening te verzekeren bedrag
Het basisbedrag is het te verzekeren bedrag min alle bijzondere bijtellingen in verband met aan- of bijbouw, luxe badkamers of keukens, dure parketvloeren
e.d. Om de te verzekeren waarde te berekenen moet eerst het basisbedrag berekend worden. Daarna moeten daar de bijtellingen bij opgeteld worden.
A. Berekening basisbedrag
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 bijvoorbeeld 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.

lengte

m x breedte

2. Hoeveel woonlagen heeft de woning?

m2

m=

woonlagen

Tel alle woonlagen van de woning, inclusief de zolderverdieping.

3. Wat voor soort woning betreft het?
a. tussenwoning (rijtjeshuis) met

b. hoek- of halfvrijstaande woning met

c. vrijstaande of geschakelde woning met

uitsluitend dakpannen (schuin dak)

16 pt

uitsluitend een plat dak (mastiek e.d.)

22 pt

een combinatie van dakpannen en plat dak

18 pt

uitsluitend dakpannen (schuin dak)

17 pt

uitsluitend een plat dak (mastiek e.d.)

23 pt

een combinatie van dakpannen en plat dak

19 pt

uitsluitend dakpannen (schuin dak)

18 pt

uitsluitend een plat dak (mastiek e.d.)

24 pt

een combinatie van dakpannen en plat dak

20 pt

4. Bereken nu het totaal aantal punten door de uitkomsten van vraag 1, 2 en 3 met elkaar te vermenigvuldigen.
(opp) x

(aantal woonlagen) x

(pt soort woning) =

punten

5. Bereken het basisbedrag door het aantal punten van vraag 4 met € 73,- te vermenigvuldigen.
punten x € 73,- =

Totaal basisbedrag (A) = €

AFR21/1101

sinds 1850

Vervolg z.o.z.

€

Vul hier het berekende bedrag in van de vorige bladzijde
B. Bijtellingen in verband met aan-, bij- en onderbouw
Aanbouw aan woonhuis/serre

oppervlakte

Dakkapellen
Garage/berging steen/hard

aantal
oppervlakte

m2 x € 1.000,-/m2

=

€

st x € 5.000,-

=

€

=

€

=

€

m x €
2

500,-/m

2

Een schuur/berging met een oppervlakte van minder dan 10 m2 hoeft niet opgegeven te worden.

Overig

Totaal bijtellingen (B)

Bij Overig kunt u de waarde opgeven voor bijvoorbeeld een kelder, zwembad, carport, erfafscheidingen en dergelijke.

C. Bijtellingen in verband met inrichting/luxe

€

+
=

€

De gegeven prijzen per m2 zijn richtprijzen.

Luxe badkamer

=

€

Luxe keuken

=

€

Open haard (minimaal € 4.000,-)

=

€

Vast parket (€ 125,- per m2 )

oppervlakte

m2 x €

=

€

Vast laminaat (€ 65,- per m2 )

oppervlakte

m2 x €

=

€

Natuursteen/plavuizen (€ 100,- per m2)

oppervlakte

m2 x €

=

€

Vloerverwarming (€ 50,- per m2)

oppervlakte

m2 x €

=

€

Speciale wandafwerking (granol e.d.)

oppervlakte

m2 x €

=

€
Totaal bijtellingen (C)

D. Te verzekeren bedrag
Totaal te verzekeren bedrag

+
=

+
Tel het basisbedrag (A) en de bijtellingen (B en C) bij elkaar op

€

Ondertekening
U moet zo volledig mogelijk en eerlijk antwoord geven op de vragen in dit aanvraagformulier. 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.

Plaats

Datum

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.
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