
INVENTARISATIE FORMULIER VOOR INBOEDEL 

Gegevens verzekeringnemer: 
Naam:_________________________________          
Geboortedatum:__________________________ 
 
Adres:_____________________________________________________________________________ 
 
Postcode  & Woonplaats:______________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:________________________         E-mail adres:_____________________________ 
 
Polisnummer:___________________________ 
 

 

INBOEDEL: 

 
Risico adres:___________________________________________ 
 
Postcode & Woonplaats:_________________________________ 
 
Soort woning: 
 

o Woning                              
o Monument (woning) 
o Appartement  

 
Bouwaard muren: 

o Steen 
o Hout 
o Anders………………….. 

 
Bouwaard dak: 

o Schuin dak 
o Plat dak 

 
Soort dakbedekking: 

o Leisteen 
o Pannen of mastiek 
o Riet 
o Anders …………………… 

 
Aanwezigheid rookkanaal (bij riet): 

o Geen rookkanaal voor open haard of kachel 
o Rookkanaal voor open haard of kachel 

 
 
Hoeveel kamers heeft de woning? (Als kamers worden beschouwd woon-,eet-,slaap-,studeer- en 
hobbykamers, serre, garage en schuur) 
 



 
Eigen woning of huurwoning: 

o Eigen woning 
o Huurwoning 

 
Gezinssamenstelling: 

o Alleenstaande  
       (zonder inwonende kinderen) 
o Alleenstaande  
       (met inwonende kinderen) 
o Echtpaar/samenwonenden  

(zonder inwonende kinderen) 
o Echtpaar/samenwonenden  

(met/zonder inwonende kinderen) 
 

 
Geboorte datum hoofdkostwinner:___________________________ 
 
Netto maandinkomen hoofdkostwinner: €_____________________ 
 
Vloeroppervlakte woning:___________________________________ 
 
Gebruik: 

o Particulier 
o Zakelijk 

 
Verhuur: 

o Geen verhuur 
o Deels verhuurd 
o Geheel verhuurd 

 
Dekking: 

o Allrisk 
o Basis 

 
AANVULLENDE DEKKINGEN 
 
Sieraden boven de €6000-, meeverzekeren? 

o Ja, bedrag (totaal boven de €6000-,) €____________________ 
o Nee 

 
Bijzondere bezittingen boven de €15.000-, meeverzekeren? 

o Ja, bedrag (totaal boven de €15.000-,) €___________________ 
o Nee 

 
Eigenaren belang (Indien het een eigen woning betreft) boven de €6000-, meeverzekeren? 

o Ja, bedrag (totaal boven de €6000-,) €____________________ 
o Nee 

 
Huurdersbelang (indien het een huurwoning betreft) boven de €6000-, meeverzekeren? 

o Ja, bedrag (totaal boven de €6000-,) €____________________ 
o Nee 



 
 
 
Glasdekking meeverzekeren?: 

o Ja 
o Nee 

 
Mobiele elektronica meeverzekeren?: 

o Ja 
o Nee 

 
Beroepsuitrusting tot €15.000-, meeverzekeren? 

o Ja 
o Nee 

 
 
Kostbaarheden verlies en buitenshuis meeverzekeren?: 

o Nee 
o Tot €7500-, 
o Tot €15.000-, 
o Tot €25.000-, 

 
 
Extra dekking voor inboedel op een ander adres meeverzekeren? 

o Nee 
o Ja, inboedel op een ander adres: 
 

Straatnaam & Huisnummer:_____________________________________________________ 
Postcode & Woonplaats:________________________________________________________ 
 
Soort opslag:  

o Garagebox/berging 
o Commerciële opslag 
o Anders:_____________________________________________________________________ 

 
Verzekerd bedrag voor inboedel op een ander adres?: 
€___________________________________________ 
 

Dit inventarisatieformulier is door mij naar waarheid ingevuld. 
Plaats:_____________________________________________ 
Datum:____________________________________________ 
 
Handtekening: 

 

 


