Stel zelf de waarde
van uw inboedel vast

TVM inboedelwaardemeter 2020

TVM inboedelwaardemeter 2020
De TVM inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de waarde van uw
inboedel vast te stellen, vooral als u een inboedelverzekering wilt afsluiten of 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. De puntenwaardering wordt op basis van het CBS-consumentenprijsindexcijfer aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen.

Toelichting

Lijfsieraden

De inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een

Hieronder worden verstaan sieraden, inclusief

hulpmiddel om de waarde van uw inboedel vast te

horloges, die zijn gemaakt om op of aan het lichaam

stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als

gedragen te worden en die geheel of gedeeltelijk

getaxeerde waarde in de zin van de wet.

bestaan uit edel- of ander materiaal, gesteente,

Netto maandinkomen
hoofdkostwinner

mineraal, parels, (bloed)koraal of andere soortgelijke
materialen.

Hieronder wordt verstaan het totale netto maandin-

Bijzondere bezittingen

komen van de hoofdkostwinner in het huishouden.

Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen

Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit

verstaan.

eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW

Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit

- verzamelingen

beleggingen worden niet meegerekend.

- antiek en/of kunst

Oppervlakte woning

- muziekinstrumenten

Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige

Inboedelwaardemeter niet bruikbaar?

vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoon-

Wanneer uw netto maandinkomen hoger is dan

bare en/of beloopbare ruimtes van de woning,

€ 4.850 of als de oppervlakte van uw woning meer is

alsmede de buitenshuis aanwezige privé (berg)

dan 300 m2, dan kunt u geen gebruik maken van deze

ruimtes zoals schuur, garage en kelderbox.

inboedelwaardemeter. U kunt dan gebruik maken van

Audiovisuele- en computerapparatuur

onze inventarisatielijst.

Hieronder vallen:

Ook als de uitkomst van deze inboedelwaardemeter

- alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur

sterk afwijkt van wat volgens u de werkelijke waarde

- alle soorten computerapparatuur (inclusief

is, kunt u gebruik maken van onze inventarisatielijst.

spelcomputers)
- alle bij bovenstaande apparatuur behorende
randapparatuur
- alle standaard software
- alle geluids-, beeld- en informatiedragers (b.v. CD’s/
DVD’s, diskettes, CD-ROM’s en USB-sticks)

Invulformulier TVM inboedelwaardemeter 2020
Naam verzekeringnemer:			

Polisnummer:

Adres:					

Postcode:

Woonplaats:				

Telefoonnummer:

Voordat u overgaat tot het invullen van de inboedelwaardemeter, vragen wij u de toelichting te lezen.
De toelichting maakt integraal deel uit van deze inboedelwaardemeter.

Leeftijd hoofdkostwinner 				punten
35 jaar en jonger 						22
36 t/m 50 jaar 						29
51 t/m 70 jaar 						39
71 jaar en ouder 						37
							Aantal punten:

Samenstelling huishouden 				punten
Alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen) 			

0

Echtpaar/samenwonenden 					10
(met/zonder inwonende kinderen)
							Aantal punten:

Netto maandinkomen hoofdkostwinnaar 		

punten

t/m € 1.000 						0
€ 1.001 t/m € 2.000 					

10

€ 2.001 t/m € 3.000 					

17

€ 3.001 t/m € 4.850 					

28

							Aantal punten:

Oppervlakte woning 					punten
t/m 90 m2 						0
91 m2 t/m 140 m2 						6
141 m2 t/m 190 m2						18
191 m2 t/m 300 m2 					23
							Aantal punten:

Totaal aantal punten:

0

						

0

x € 1.050

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_
•H
 eeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen?
Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000
• I s het huurdersbelang meer dan € 6.000?
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000						
						

Subtotaal bijtellingen:

+/-

0

(B)

0

De geschatte totale waarde van de inboedel is (tel A+B op)
Let op

Lijfsieraden zijn standaard tot maximaal € 2.500 verzekerd tegen diefstal. Wenst u een hoger bedrag dan € 2.500
aan lijfsieraden tegen diefstal te verzekeren? De extra premie hiervoor bedraagt 15 ‰ over het aanvullend te
verzekeren bedrag.
ja, extra bedrag 						

€

nee
Let op
Voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de diefstaldekking voor audiovisuele en/of
computerapparatuur beperkt tot € 2.500. Wenst u een hoger bedrag dan € 2.500 aan deze apparatuur tegen
diefstal te verzekeren? De extra premie hiervoor bedraagt 15 ‰ over het aanvullend te verzekeren bedrag.
ja, extra bedrag 						

€

nee

Graag per heden de verzekerde som op mijn polis overeenkomstig aanpassen.
De inboedelwaardemeter is door mij volledig en naar waarheid ingevuld.

Datum:				

Ingevuld door:

Handtekening:

Graag ingevuld retour: per post of per e-mail.

TVM verzekeringen | Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN
+31 (0)528 29 29 99
info@tvm.nl
www.tvm.nl

