
SAAAssuradeuren 
 

Verschillenlijst Inboedelverzekering EASY Woonpakket 

 

 
Dit overzicht beschrijft op hoofdlijnen de verschillen en dekking. Raadpleeg voor details en mogelijke uitzonderingen 

de voorwaarden of vraag ernaar bij uw adviseur. 

Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Voorwaardennummer IQ EP 2011-01 BTB ALG 1507 en BTB INB 1507 

Huisdieren Niet verzekerd. Tot maximaal € 2.500,- verzekerd. 

Geld (in huis) Tot maximaal € 750,- verzekerd. Tot maximaal € 1.500,- verzekerd. 

Geld (buiten huis) Tot maximaal € 750,- verzekerd. Tot maximaal € 500,- verzekerd. 

Lijfsieraden 
Computerapparatuur 
Antiquiteiten 
Verzamelingen 

Tot maximaal € 5.000,- verzekerd. 
Tot maximaal € 4.000,- verzekerd. 
Tot maximaal € 5.000,- verzekerd. 
Tot maximaal € 5.000,- verzekerd. 

Tot maximaal € 6.000,- verzekerd. 
Tot maximaal € 12.000,- verzekerd. 
Tot maximaal € 15.000,- verzekerd. 
Tot maximaal € 15.000,- verzekerd. 

Antennes en zonweringen Tot maximaal € 4.000,- verzekerd. Tot maximaal € 2.500,- verzekerd. 

Losse onderdelen van 
motorrijtuigen, caravans en 
vaartuigen 

Tot maximaal € 4.000,- verzekerd. Tot maximaal € 2.500,- verzekerd. 

Fietsen 
Bromfietsen 
Surfplanken 

Verzekerd tot maximaal € 4.000,-  
Verzekerd tot maximaal € 2.000,-  
Verzekerd tot maximaal € 4.000,-  

Geen beperking qua bedrag. 
 

Inboedel van derden Tot maximaal € 2.500,- verzekerd. 
Geen maximum verzekerd bedrag. 
Inboedel is tot 3 maanden verzekerd 
als deze in de woning aanwezig is. 

Eigen risico  Geen 
Geen. Er is sprake van een 
franchise. Het is mogelijk om deze af 
te kopen. 

Bereddingskosten Maximale vergoeding is de 
verzekerde som.  Geen beperking 

Opruimingskosten Tot maximaal € 20.000,- verzekerd. 
• Geen beperking 
• Bij de dekking Budget: 

maximaal € 50.000,- 
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Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Extra kosten van verblijf in 
hotel, pension of ander 
vervangend verblijf 

Tot maximaal € 10.000,- verzekerd.  Geen maximum 

Kosten vervoer en opslag Tot maximaal € 10.000,- verzekerd. Geen maximum 

Kosten voor vervanging 
sloten 

50% van de kosten tot maximaal  
€ 250,- Tot maximaal € 500,- verzekerd. 

Kosten van tuinaanleg  Niet verzekerd  Bij de dekking Budget tot maximaal  
€ 12.500,- 

Schaderegeling Geen direct schade herstel. 
Vergoeding altijd in geld. 

Wel direct schade herstel. 
Vergoeding in geld of in natura. 

Verzekerd bedrag  Het verzekerd bedrag is tevens 
maximale vergoeding. 

Op basis van waardegarantie. Er is 
geen onderverzekering van 
toepassing. 

Dekking All risk Budget: extra uitgebreid 
Compleet: all risk 

Buiten het woonhuis 

• Is standaard meeverzekerd. 
• Lijfsieraden tot maximaal  

€ 5.000,-. 
• Geen dekking voor foto-, film, 

geluidsapparatuur en 
dergelijke. 

• Computerapparatuur tot 
maximaal € 4.000,- . 

• Geen dekking voor 
telecomapparatuur. 

• Indien meeverzekerd: 
tot maximaal € 6.000,-. 

• Dekking tot maximaal  
€ 1.250,-. 

• Ook dekking voor telecom-
apparatuur. Maximale 
vergoeding € 1.250,-. 

• Smartphones maximaal  
€ 250,-.  

Diefstal uit auto Tot maximaal € 1.000,- verzekerd. Tot maximaal € 250,- verzekerd. 

Brillen en lenzen  Verzekerd Niet verzekerd 
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Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Neerslag binnengekomen 
door openstaande deuren, 
ramen en luiken 

Verzekerd Niet verzekerd 

Eigen risico smartphones 
en tablets in de eigen 
woning 

Geen € 150,- per gebeurtenis 


