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In deze voorwaarden lees jij meer over jouw verzekering
Je leest onder andere: 
• wat verzekerd is
• voor welke schade jij bent verzekerd
• voor welke schade jij niet bent verzekerd
• hoeveel jij vergoed krijgt
• wat wij van jou verwachten

Bij deze verzekering horen ook algemene voorwaarden. Deze staan op anwb.nl/verzekeringen/woonverzekering/
veilig-van-huis/voorwaarden.

Wij hebben de voorwaarden zo makkelijk mogelijk voor jou gemaakt
• We beginnen met een vraag en daaronder lees je het antwoord. 
• Je kunt direct in de voorwaarden zoeken. Dat doe je via de zoekfunctie naast de inhoudsopgave.
•  De onderstreepte woorden zijn begrippen. Als je erop klikt, ga je naar de uitleg. Deze staat dan bovenaan op het 

scherm.
•  Je scrolt makkelijk door de voorwaarden met behulp van de knoppen <Vorige | Volgende>. Deze staan onderaan de 

pagina aan de linkerkant.
• Wil je snel terug naar de inhoudsopgave? Klik dan op Inhoudsopgave, rechts onderaan de pagina. 

Wie zijn verzekerd? 
Jij als verzekeringnemer en je gezin.

Wat is verzekerd? 
Deze verzekering is een aanvulling op je inboedelverzekering. Je inboedel is buiten je huis 
verzekerd voor een van buiten komende oorzaak die plotseling en onvoorzien is. 

Wat is niet verzekerd? 
Aanvullend op de inboedelverzekering zijn ook de volgende schades niet verzekerd: 
• Diefstal van je spullen uit het personencompartiment van de auto. 
• Schade aan en diefstal van motorrijtuigen, fietsen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen.
• Schade aan en diefstal van gereedschap en materialen die eigendom zijn van je werkgever.

Wat vergoeden wij? 
Als er schade is kijken we of herstel van je spullen mogelijk is. Is herstel mogelijk? Dan vergoeden 
wij deze herstelkosten. Je krijgt direct 70% van de herstelkosten vergoed. Wij betalen de rest van 
de kosten na ontvangst van de herstelnota’s. Heb je een eigen risico? Dan wordt dit in mindering 
gebracht op de vergoeding.

Is herstel niet mogelijk? Of is er sprake van diefstal? Dan vergoeden wij voor:
•  Spullen die maximaal tien jaar oud zijn: de nieuwwaarde. Dit zijn vervangende spullen van 

dezelfde soort en kwaliteit die je nu nieuw kunt kopen of het hieraan gelijkgestelde bedrag. 
Als de spullen niet meer leverbaar zijn gaan we uit van vergelijkbare vervangende spullen.

•  Spullen van meer dan tien jaar oud: de vervangingswaarde. Dit is het bedrag waarmee 
je spullen kunt kopen van dezelfde kwaliteit en ouderdom. We berekenen dit door van 
de nieuwwaarde een bedrag af te halen voor waardevermindering van je spullen door 
veroudering en/of slijtage.
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Voor de volgende spullen kennen wij een maximale vergoeding per schadegebeurtenis:
•  kostbaarheden € 7.500,- 
•   muziekinstrumenten € 7.500,-
•  audiovisuele apparatuur en audioapparatuur en computerapparatuur € 7.500,-
•   hobby- en sportuitrusting € 3.500,-
•  niet-gemotoriseerde invalidenwagens, rollators en alle soorten kinderwagens € 350,-
•   brillen, brillenglazen en contactlenzen € 1.100,-
•   prothesen, tandbeugels en gehoorapparaten € 2.600,-
•  verrekijkers € 350,-
•  radiografisch bestuurbare spullen en spelcomputers € 350,-
•   cd’s en dvd’s € 350,-
•   losse navigatieapparatuur € 350,-
•  geld € 750,-
•   drones € 600,-
•   vervangende kleding en toiletartikelen. Voorwaarde is dat de spullen langer dan 24 uur 

buiten jouw schuld om vermist zijn. Vergoeding € 250,- per verzekerde
•  diefstal van spullen uit voer- en/of vaartuigen € 1.000,-

Wat is jouw eigen risico per schadegebeurtenis? 
Je hebt geen eigen risico als je je schade laat herstellen door een door ons geselecteerde hersteller 
of wanneer herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van diefstal. In alle andere gevallen geldt 
een eigen risico van € 250,-.

Wat is indexering?
Wij kunnen jaarlijks de premie aanpassen. Dit noemen wij indexering.
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Begrippenlijst Buitenshuis

Audiovisuele 
apparatuur en 
audioapparatuur

Computerapparatuur

Geld

Gezin

Herstelkosten

Huis

Inboedel

Begrip Wat wij hieronder verstaan

Alle apparaten die geluid en/of beeld vastleggen, weergeven, ontvangen en uitzenden. Voorbeelden 
daarvan zijn: een dvd-speler, cd-speler, tv, digitale camera, mp3-speler. 
Let op: Onder audio en audiovisuele apparatuur verstaan we niet smartphones en tablets.

Alle apparaten voor het invoeren, uitvoeren of opslaan van data, inclusief de randapparatuur. 
Voorbeelden daarvan zijn pc’s en laptops. 
Let op: Onder computerapparatuur verstaan we niet smartphones en tablets.

Wettige betaalmiddelen zoals munten en bankbiljetten.

Personen die in het Nederlandse bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven. Zij wonen 
in gezinsverband samen.

Alle kosten voor het in de oorspronkelijke staat en vorm terugbrengen van de inboedel.

Het huis en de bijbehorende bijgebouwen die je particulier gebruikt op het adres dat op jouw polisblad 
vermeld staat, inclusief:
•  aan het huis bevestigde zaken zoals zonweringen, rolluiken, zonnepanelen en e-oplaadpalen 
•  de fundering
•  de terreinafscheidingen
•  vast zwembad en vaste jacuzzi en de daaraan gemonteerde afdekking of de daarbij geplaatste 

overkapping
•  de tuin 

Onder huis verstaan wij niet: 
•  de grond en/of het erf
•  een woonboot
•  een pleziervaartuig
•  een (sta-)caravan
•  een huis dat geen woonbestemming (meer) heeft

Alle spullen in het huis die horen tot de particuliere huishouding en eigendom zijn van verzekerde, 
inclusief:
•  bromfietsen, snorfietsen en fietsen
•  motorisch voortbewogen grasmaaimachines en speelgoed, die niet sneller kunnen  

dan 16 kilometer per uur
•  losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans,  aanhangwagens en vaartuigen
•  kleding voor de uitoefening van een beroep in loondienst

 Onder inboedel in het huis verstaan wij niet:
•  motorrijtuigen (anders dan bromfietsen en snorfietsen), caravans, aanhangwagens en vaartuigen
•  dieren
•  smartphones en tablets
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Indexering

Kostbaarheden

Premie

Schadegebeurtenis

Van buiten komende 
schadeoorzaak

Vergoeding

Verzekerde

Verzekeringnemer

Elk jaar stijgen de kosten voor reparatie of vergoeding van schade. Voorbeelden hiervan zijn: 
stijgende lonen, stijgende materiaalkosten, betere maar ook duurdere reparatiemethoden of hogere 
vergoedingen op basis van rechtspraak. Het aanpassen van de premie om deze kostenstijgingen 
op te vangen heet indexering. Ieder jaar kunnen we deze indexering doorvoeren op de 
hoofdpremievervaldag. Deze datum staat op je polisblad. 

Lijfsieraden
Sieraden en horloges die op het lichaam gedragen worden en die (deels) bestaan uit (edel)metaal, 
gesteente, mineraal, (bloed)koraal en parels.

Kunstvoorwerpen
Schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s, sculpturen en andere kunstvoorwerpen, voor zover deze een 
zeldzaamheidswaarde hebben.

Antiek
Voorwerpen met een antiquarische waarde met uitzondering van antieke meubels, zoals kasten, 
stoelen, tafels en bureaus.

Verzamelingen
Zoals muntenverzamelingen, postzegelverzamelingen en speelgoedverzamelingen. Wij spreken van 
een verzameling als alle voorwerpen bij elkaar meer waard zijn dan alle voorwerpen apart.

Het bedrag dat je voor je verzekering betaalt.

Een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, met één oorzaak en die 
schade tot gevolg heeft.

Een onvoorziene, plotselinge en onverwachte schadegebeurtenis waarvan de oorzaak buiten de 
spullen ligt. Bijvoorbeeld schades als gevolg van brand, water, inbraak of diefstal.

Het bedrag dat wij betalen naar aanleiding van een schadegebeurtenis.

Jij als verzekeringnemer en jouw gezin.

De persoon die de verzekering heeft afgesloten.
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