
SAAAssuradeuren 

Verschillenlijst  

 

 

De verschillenlijst is een beperkt overzicht van de verschillen. Voor een compleet overzicht van de 

voorwaarden verwijzen wij u ten aller tijden naar de polisvoorwaarden.  

Inboedelverzekering Goudse oud Nieuwe voorwaarden Reaal 

Inbraak, diefstal of 
poging daartoe 

Gedekt 
Gedekt. Diefstal zonder braaksporen is 
niet gedekt. 

Inhoud koelkast/diepvries 
t.g.v. stroomuitval 

Gedekt Niet gedekt 

Inboedel aanwezig in 
auto's na diefstal 

Auto dient deugdelijk te zijn 
afgesloten. Max. € 250 per 
gebeurtenis. 

Braak moet aantoonbaar zijn. Max. € 300 
per gebeurtenis. 

Vervanging van sloten 
door verlies van sleutels 

Max. € 350 per gebeurtenis. 
Max. € 500 per gebeurtenis mits 
verzekerde huurder is van de woning. 

Motorisch voortbewogen 
maaimachines en 
speelgoed 

Gedekt mits een snelheid van 16 km/u 
niet kan worden overschreden. 

Gedekt mits een snelheid van 10 km/u niet 
kan worden overschreden. 

Schade aan inboedel van 
derden 

Gedekt tot maximaal € 1.500 per 
gebeurtenis. 

Gedekt tot maximaal € 2.500 per 
gebeurtenis. 

Inboedel in leegstaande 
panden 

Tijdens leegstand (m.u.v. kraak) enkel 
dekking voor schade door brand, 
ontploffing, blikseminslag, storm, 
motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen. 

Tijdens leegstand (m.u.v. kraak) geldt 
geen beperking van de dekking. Indien de 
woning langer dan 3 maanden leeg staat 
vervalt de glasdekking. 

Maximaal verzekerd 
bedrag 
beroepsgereedschap 

Maximaal € 1.500 mits de zaken niet 
elders zijn verzekerd. 

Optioneel mee te verzekeren tot maximaal 
€ 5.000 

Maximaal verzekerd 
bedrag geld en 
geldswaardigpapier 

Max. € 1.500 per gebeurtenis, mits niet 
door verlies, vermissing of 
verduistering. 

Max. € 600 per gebeurtenis. 

Lijfsierraden Standaard meeverzekerd tot € 5.000. Standaard meeverzekerd tot € 2.500. 

Audio-apparatuur Standaard meeverzekerd tot € 25.000. Standaard meeverzekerd tot € 10.000. 

Computers Standaard meeverzekerd tot € 25.000. Standaard meeverzekerd tot € 10.000. 



SAAAssuradeuren 

Verschillenlijst  

 

 

De verschillenlijst is een beperkt overzicht van de verschillen. Voor een compleet overzicht van de 

voorwaarden verwijzen wij u ten aller tijden naar de polisvoorwaarden.  

Buitenhuisdekking 
(optioneel) 

dekkingsgebied is wereld. dekkingsgebied is Nederland. 

Maximaal te verzekeren 
op buitenhuisdekking 

Max. € 10.000 Max. € 5.000 + eigen risico € 75 

Lijfsierraden/ 
buitenhuisdekking 

Max. € 10.000 Max. € 450 

Audio-apparatuur/ 
buitenhuisdekking 

Max. € 10.000 Max. € 1.500 

(Spel)computer/ 
buitenhuisdekking 

Max. € 10.000 Max. € 1.500 

Telecommunicatie 
apparatuur/ 
buitenhuisdekking 

Max. € 250 Max. € 450 

Foto-/film-/video 
apparatuur/ 
buitenhuisdekking 

Max. € 10.000 Max. € 1.500 

Opruimingskosten Max. € 20.000 Max. 100% van verzekerd bedrag. 

Herstel tuin en 
herbeplanting erf 

Max. € 10.000 
Max. € 15.000. Schade door storm is niet 
gedekt. 

Indexering 
Premie en verzekerd bedrag jaarlijks 
op basis van CBS. 

Premie wordt jaarlijks met 2,5% 
geïndexeerd. 

Onderverzekering 
Mogelijk indien er geen garantie tegen 
onderverzekering van toepassing is. 

Altijd garantie tegen onderverzekering (tot 
maximale verzekerde som van € 125.000). 

Laagste eigen risico € 150 € 150 

Eigen risico opties € 150 € 150, € 250, € 500 

 


