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Verschillenkaart: Verzekering Inboedel 
Verschillen tussen voorwaarden BIA 06-1 en IB BIA-F 2019-01 
 
Let op: 
Voorheen stond in het voorwaardenmodel BIA 06-01 alleen de dekking Extra Uitgebreid (Basis) omschreven. En 
waren er aparte voorwaarden voor de dekking All Risks. Nu staan deze dekkingen in 1 voorwaardenmodel (IB BIA-F 
2019-01). In deze verschillenkaart beschrijven we alleen het verschil in de dekking Extra Uitgebreid (Basis).  
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Basisdekking in 
plaats van Extra 
Uitgebreide 
dekking 

De Extra Uitgebreide dekking heeft een 
andere naam gekregen: de Basisdekking. 

Dit is alleen een naamswijziging. De wijzigingen in 
de voorwaarden staan hieronder genoemd.   

Bijzondere 
bezittingen 

Bij garantie tegen onderverzekering bent u 
nu verzekerd tot € 27.000 voor alle 
bijzondere bezittingen samen. Medische 
hulpmiddelen een bepaalde 
sportuitrustingen zijn nu ook als bijzondere 
bezitting verzekerd. Voorheen was dit 
bedrag gesplitst in €12.000 voor audio-, 
video-, computer apparatuur en €15.000 
voor antiek, kunst, verzamelingen, 
instrumenten.   

Uw bijzondere bezittingen zijn nu tot € 27.000 
verzekerd. Dat hoeft u niet meer aan ons op te 
geven. Hebt u meer dan € 27.000 aan bijzondere 
bezittingen? Controleer dan het bedrag aan 
bijzondere bezittingen op uw polisblad. Is dat 
bedrag te laag? Neem dan contact op met uw 
adviseur. U kunt het bedrag onbeperkt verhogen. 

Brand, rook en 
roet 

U bent niet verzekerd als u onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen neemt om schade te 
voorkomen. Dit betekent onder andere dat 
u bij gebruik van een kachel of open haard 
1 keer per jaar de schoorsteen laat vegen.  
In de oude voorwaarden stond dit niet zo 
specifiek. 

Hebt u een kachel of open haard? Dan verwachten 
wij dat u elk jaar in ieder geval 1 keer de 
schoorsteen van bovenaf laat vegen. Doet u dat 
niet en is de brand ontstaan in de schoorsteen? 
Dan krijgt u de schade niet vergoed.  
 

Constructie-, 
installatie- en 
montagefouten 

U bent niet verzekerd voor schade door 
constructiefouten, montagefouten en 
installatiefouten. Het maakt daarbij niet uit of 
u of een derde de fouten heeft gemaakt. 
Schade door brand of ontploffing is wel 
verzekerd.  

Is de constructie van uw woonhuis niet volgens de 
voorschriften? Of zijn er fouten gemaakt bij de 
montage of installatie van delen van uw woonhuis? 
En is daardoor schade ontstaan aan uw inboedel? 
Dan krijgt u deze schade niet vergoed.  
 

Diefstal U bent niet verzekerd als u onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen neemt om schade te 
voorkomen. Dit betekent onder andere dat 
u ramen en deuren afsluit als u niet in uw 
woonhuis aanwezig bent, dat u uw inboedel 
uit uw auto haalt als u de auto zonder 
toezicht achterlaat. Is dat niet mogelijk of 
niet veilig? Leg dan uw inboedel in uw auto 
uit het zicht. In de oude voorwaarden stond 
dit niet zo specifiek. 

Wij verwachten dat u ramen en deuren afsluit als u 
niet in uw woonhuis aanwezig bent. En uw inboedel 
uit uw auto haalt als u de auto zonder toezicht 
achterlaat. Is dat niet mogelijk of niet veilig? Leg 
dan uw inboedel in uw auto uit het zicht. U sluit de 
auto goed af. Doet u dat niet en zijn daardoor uw 
spullen gestolen? Dan krijgt u de schade niet 
vergoed.  
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Diefstal uit 
(studenten)kamer, 
gezamenlijke 
berging, bij 
antikraak wonen 

U bent alleen verzekerd voor schade door  
diefstal als er braaksporen zichtbaar zijn aan 
het gedeelte van het gebouw dat u in 
gebruik hebt en dat alleen door u bewoond 
wordt. Voorheen moest u deze situatie aan 
ons doorgeven en stond deze bepaling in 
een clausule op uw polisblad.  

Huurt u een (studenten)kamer, woont u anti-kraak 
of maakt u gebruik van een gezamenlijke berging? 
Dit hoeft u niet meer aan ons door te geven, omdat 
dit in de voorwaarden is geregeld. Zijn uw spullen 
gestolen zonder dat er braaksporen zijn? Dan krijgt 
u de schade niet vergoed.  

Eigenarenbelang Eigenarenbelang is nu tot € 6.000 
standaard verzekerd. Voorheen was 
eigenarenbelang alleen verzekerd als dat op 
uw polisblad stond.  
 
Met eigenarenbelang bedoelen wij de 
verbeteringen en uitbreidingen die u of de 
vorige eigenaar hebt aangebracht aan uw 
appartement. En die niet verzekerd zijn op 
de verzekering van de Vereniging van 
Eigenaren.  

Bent u eigenaar van een appartement? Uw 
eigenarenbelang is nu tot € 6.000 verzekerd. Dat 
hoeft u niet meer aan ons op te geven. Hebt u meer 
dan € 6.000 aan eigenarenbelang? Neem dan 
contact op met uw adviseur. U kunt het bedrag 
onbeperkt verhogen.  

Garantie tegen 
onderverzekering 
bij eigen opgave 
verzekerd bedrag  

Bij geen garantie tegen onderverzekering 
bent u verzekerd tot maximaal het 
verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat. 
Dit noemen wij premier risque. Wij 
vergoeden de schade niet meer naar 
evenredigheid van het verzekerd bedrag als 
het verzekerd bedrag lager is dan de 
werkelijke nieuwwaarde van de inboedel.  

Staat op uw polisblad dat u geen garantie tegen 
onderverzekering hebt? Bij een schade vergoeden 
wij tot aan het door u opgegeven verzekerde 
bedrag.  

Gehuurde spullen Bij schade aan gehuurde spullen krijgt u de 
dagwaarde vergoed tot € 7.500. Deze 
maximering geldt niet meer bij medische 
hulpmiddelen die u gehuurd of in bruikleen 
hebt.  

U krijgt schade aan gehuurde spullen tot maximaal 
€ 7.500 vergoed. Hebt u medische hulpmiddelen 
gehuurd of geleend? Wij vergoeden schade 
daaraan zonder maximum.  

Om de dagwaarde van de gehuurde spullen te 
bepalen, hanteren wij een afschrijvingsregeling. 
Deze kunt u vinden op:  
https://www.asr.nl/verzekeringen/afschrijvingslijst-
wonen 

Hagel Hagelschade aan huurdersbelang is nu ook 
verzekerd.  

Woont u in een huurwoning? En hebt u daaraan op 
eigen kosten verbeteringen, veranderingen of 
uitbreidingen aangebracht, zoals erfafscheidingen, 
een schuur of zonnepanelen? Dan vergoeden wij de 
schade door inslag van hagelstenen.  

Huisdieren Huisdieren zijn nu ook verzekerd als ze 
permanent in de tuin aanwezig zijn. Wij 
vergoeden maximaal € 2.500 bij schade aan 
huisdieren.   

Uw huisdier is verzekerd tegen een ongeval die in 
uw woonhuis of tuin plaatsvindt. Huisdieren die 
permanent in de tuin zijn, zoals vissen in een vijver 
of vogels in een volière, zijn ook verzekerd. Wij 
vergoeden maximaal € 2.500.  

https://www.asr.nl/verzekeringen/afschrijvingslijst-wonen
https://www.asr.nl/verzekeringen/afschrijvingslijst-wonen
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Kantoorinventaris 
gereedschappen 
en materialen 
voor beroeps- 
uitoefening 

Schade aan spullen die u in huis hebt voor 
beroepsuitoefening is tot € 7.500 verzekerd. 
Dit was voorheen € 2.500.  

Hebt u spullen van uw werkgever of voor uw eigen 
bedrijf in huis? Wij vergoeden schade daaraan tot    
€ 7.500.  

Kostbaarheden 
buitenhuis  

Bij de Keuzedekking Buitenhuis zijn 
gehoorapparaten, paardensportuitrustingen, 
handbooguitrustingen en medische 
hulpmiddelen nu ook overal ter wereld 
verzekerd.   

Staat op uw polisblad dat Keuzedekking Buitenhuis 
is verzekerd? Dan is dit een verruiming van deze 
keuzedekking. 

Lekkende voegen 
en kitnaden 

Waterschade door lekkende voegen en 
kitnaden is niet verzekerd.   

Als voegen en/of kitnaden niet (meer) waterdicht zijn 
en daardoor ontstaat schade, dan vergoeden wij 
die waterschade niet.   

Losse 
edelstenen, 
onbewerkte 
edelmetalen 

Losse edelstenen en onbewerkte 
edelmetalen zijn nu net als geld en 
geldswaardig papier tot € 1.250 verzekerd.  

Wij vergoeden maximaal € 1.250 bij schade aan of 
diefstal van geld, losse edelstenen en onbewerkte 
edelmetalen.  

Medische 
hulpmiddelen  

Medische hulpmiddelen zijn verzekerd 
onder de rubriek bijzondere bezittingen tot  
€15.000. Ook als ze gehuurd of in bruikleen 
zijn. De medische hulpmiddelen zijn nu ook 
verzekerd onder de keuzedekking 
Buitenhuisdekking.  
 
Met medisch hulpmiddel bedoelen wij een 
instrument, toestel of apparaat dat bestemd 
is om een ziekte te behandelen, verlichten of 
voorkomen. En dat uitsluitend bestemd is 
voor gebruik door één persoon, zoals een 
rolstoel, been- of armprothese, 
ademhalingstoestel, spraakapparaat. 
Hiermee bedoelen wij geen geïmplanteerde 
hulpmiddelen, zoals een pacemaker, 
heupprothese of borstimplantaat. Brillen, 
contactlenzen, kunstgebitten of 
gebitsprotheses, steunzolen en pruiken 
horen hier niet bij.  

Wij vergoeden maximaal €15.000 bij schade aan 
uw medische hulpmiddelen. Hebt u meer dan         
€ 15.000 aan medische hulpmiddelen? Neem dan 
contact op met uw adviseur om het bedrag te 
verhogen.  
 
Hebt u de keuzedekking Buitenhuisdekking 
verzekerd? Dan zijn uw medische hulpmiddelen 
overal ter wereld verzekerd tot maximaal 10% van 
het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.  

Mobiele 
elektronica 

Bij schade aan mobiele elektronica krijgt u 
de dagwaarde vergoed.   
 
Met mobiele elektronica bedoelen wij: 
mobiele telefoons, smartphones, mobiele 
computers (zoals tablets en laptops), 
mobiele geluidsdragers en accessoires 
(zoals koptelefoons), e-readers, 
gehoorapparaten, mobiele navigatie, 
smartwatch, smartglasses, mobiele dvd-
speler en accessoires, mobiele 
spelcomputer, medische hulpmiddelen.  

Als wij de schade in geld vergoeden, krijgt u de 
dagwaarde van uw mobiele elektronica vergoed.   

Om de dagwaarde van uw mobiele elektronica te 
bepalen, hanteren wij een afschrijvingsregeling. 
Deze kunt u vinden op 
https://www.asr.nl/verzekeringen/afschrijvingslijst-
wonen 

https://www.asr.nl/verzekeringen/afschrijvingslijst-wonen
https://www.asr.nl/verzekeringen/afschrijvingslijst-wonen
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Neerslag U bent niet verzekerd als u onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen neemt om schade te 
voorkomen. Dit betekent onder andere dat 
1 keer per jaar de dakgoten schoonmaakt 
en regelmatig controleert of beplanting die 
tegen de muur opgroeit de woning niet 
beschadigt. In de oude voorwaarden stond 
dit niet zo specifiek. 

Wij verwachten dat u ieder jaar minimaal 1 keer de 
dakgoten schoonmaakt en regelmatig controleert of 
beplanting die tegen de muur opgroeit de woning 
niet beschadigd. Doet u dat niet en is daardoor 
lekkage met waterschade aan uw woonhuis 
ontstaan? Dan krijgt u de schade niet vergoed.  
 

Noodvoor- 
zieningen 

Kosten die u maakt voor een noodoplossing 
om de schade te beperken zijn nu 
onbeperkt verzekerd.  

Dit is een verruiming van de dekking. U bent 
standaard verzekerd voor deze kosten. U moet 
deze kosten wel kunnen aantonen.  

Omgevallen 
bomen opruimen 

Wij vergoeden nu ook het opruimen van de 
boom als deze van u is en schade heeft 
veroorzaakt aan uw huurdersbelang of 
eigenarenbelang. U krijgt geen vergoeding 
voor het opruimen van afgebroken takken, 
verwijderen van (boom)wortels en 
omploegen van de tuin.  

Is een boom uit uw tuin op uw huurdersbelang of 
eigenarenbelang gevallen? Dan vergoeden wij de 
schade en zorgen wij er ook voor dat de boom 
opgeruimd en afgevoerd wordt.  

Opruimings-
kosten  

Opruimingskosten zijn nu onbeperkt 
verzekerd.  
 

Dit is een verruiming van de dekking. U bent 
standaard verzekerd voor deze kosten. U moet 
deze kosten wel kunnen aantonen. 

Ruitbreuk Keuzedekking Glas: 
- Wij vergoeden bij ruitbreuk nu ook het 

noodzakelijke schilderwerk aan het raam 
van de gebroken ruit.  

- Ruiten in douchewanden en 
douchedeuren zijn nu meeverzekerd.  

Staat op uw polisblad dat Glas is verzekerd? Dan is 
dit een verruiming van deze keuzedekking.  

Tijdelijke opslag De kosten voor tijdelijk opslag van uw 
inboedel en het vervoer van en naar die 
opslagplaats na een schade zijn tot 
maximaal € 5.000 verzekerd. 
Voorheen was dit tot maximaal 10% van het 
verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.  

Moet na een schade uw inboedel opgeslagen 
worden? U krijgt deze kosten tot maximaal € 5.000 
vergoed.  

Uitvallen van 
koelkasten en 
diepvriezers 

Het bederven van de inhoud van uw 
koelkast of diepvriezer als deze uitvalt door 
een defect of stroomuitval is verzekerd. 
Voorheen moest er een minimale 
stroomuitval van 6 uur zijn.   

Dit is een verruiming van de dekking. U moet het 
bederven van de inhoud van uw koelkast of vriezer  
wel kunnen aantonen.  

Vandalisme U bent verzekerd voor schade door 
vandalisme van iemand die het woonhuis 
onrechtmatig is binnengedrongen.   

U krijgt geen vergoeding voor schade door 
vandalisme aan de buitenzijde van uw woonhuis, 
zoals graffiti.  
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Voer-, vaar-, 
luchtvaartuigen 

- Een groter aantal voer- en 
(lucht)vaartuigen is nu verzekerd: scooter, 
brom/snorfiets, (elektrische) fiets, 
scootmobiel, brommobiel, zitmaaier, 
ongekentekende crossmotor, zeil- en 
surfplank, kano, opblaasbare boot zonder 
motor, val- en zweefscherm en 
aanhangwagen.  

- Deze voer-, vaar- en luchtvaartuigen zijn 
verzekerd in het woonhuis. Bij diefstal 
moeten er zichtbare braaksporen zijn aan 
het woonhuis. Zijn die er niet? Dan 
vergoeden wij maximaal € 500. 

- Vaartuigen, aanhangwagens en losse 
onderdelen en accessoires van 
motorrijtuigen zijn tot € 1.250 verzekerd.  

Hebt u één of meer van deze voer-, vaar- of 
luchtvaartuigen? Dan krijgt u de schade vergoed. 
Maar bij diefstal zonder zichtbare braaksporen, 
bijvoorbeeld omdat ze uit uw tuin gestolen zijn, 
krijgt u maximaal € 500 vergoed. 

Vorst, bevriezen 
van leidingen 

U bent niet verzekerd als u onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen neemt om schade te 
voorkomen. Dit betekent onder andere dat 
u in de winterperiode of bij aangekondigde 
vorst: 
- De buitenkraan aftapt als u geen vorstvrije 

kraan hebt; 
- De thermostaat op minimaal 15℃ zet, 

ook als u niet in het woonhuis aanwezig 
bent.  

In de oude voorwaarden stond dit niet zo 
specifiek. 

In de winterperiode of bij aangekondigde vorst 
verwachten wij dat u de kraan aftapt en de 
thermostaat doorlopend op minimaal 15℃ hebt 
staan. Doet u dat niet? Dan krijgt u de schade als 
gevolg van vorst niet vergoed.  

Zitmaaier De zitmaaier is verzekerd in het woonhuis. 
Bij diefstal moeten er zichtbare braaksporen 
zijn aan het woonhuis. Zijn die er niet? Dan 
vergoeden wij maximaal € 500.  

Hebt u een zitmaaier? En wordt deze uit uw tuin 
gestolen? Dan krijgt u maximaal € 500 vergoed.  

 
 

 


