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In boe del ver ze ke ring

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Deze	verzekering	vergoedt	schade	aan	spullen	in	jouw	huis.

Extra	informatie

Met	'uitgebreid'	zijn	jouw	spullen	in	de	woning	verzekerd	tegen	risico's	zoals	brand,	ontploffing,	blikseminslag,	diefstal	en	inbraak.	

Wat	is	ver ze kerd?
Alle	losse	spullen	in	uw	huis,	zoals	meubels,
apparatuur,	kleding	of	sieraden.	Huurders-	en
eigenaarsbelang	is	standaard	meeverzekerd.	Spullen
in	de	tuin	zijn	beperkt	verzekerd.

Ver ze kerd	be drag
Het	verzekerd	bedrag	is	maximaal	€	150.000.	In 
geval	van	schade	vergoeden	wij	de	nieuwwaarde 
voor	uw	spullen	die	nog	geen	3	jaar	oud	zijn.	Daarna 
vergoeden	wij	de	dagwaarde	en	maken	wij	gebruik 
van	een	afschrijvingstabel.	Voor	sommige	spullen 
betalen	wij	altijd	de	dagwaarde	of	kan	het	zijn	dat 
een	expert	de	waarde	bepaald.	

Extra	informatie

Soms	gelden	er	maximale	vergoeding	voor	bepaalde 
spullen,	zoals	diefstalgevoelige	inboedel,	sieraden, 
huurders-/eigenaarsbelang	en	geld.	Dit	lees je	in	de 
polisvoorwaarden.	

Con tra-ex per ti se	na	scha de
Ben je	het	niet	eens	met	de	schadevaststelling	door 
onze	expert?	Dan	kun je	ook	zelf	een	expert 
inschakelen.	Neem	over	de	vergoeding	van	deze 
kosten	vooraf	contact	met	ons	op.

Extra	informatie

Wij	betalen	de	kosten	van	die	expert,	maar	tot	de 
kosten	van	onze	eigen	expert.	Zijn	de	kosten	van	
jouw expert	hoger?	Dan	beoordelen	we	of	die	extra	
kosten redelijk	zijn.	Zijn	ze	niet	redelijk?	Dan	betalen	
wij	de extra	kosten	niet.

Sie ra den
Jouw	sieraden	zijn	standaard	verzekerd	tot	€	
15.000. Zijn	jouw	sieraden	meer	waard?	Dan	kun je	
dit	bedrag ook	verzekeren	voor	een	hoger	bedrag.	

(Audio-)	ap pa ra tuur
Computer-	en	audiovisuele	apparatuur,	zoals
computers,	laptops,	tv's	en	audio-apparatuur	zijn
standaard	meeverzekerd.

Wat	is	niet	ver ze kerd?
Wij	betalen	niet	uit	bij	een	aardbeving,	overstroming, 
slijtage	of	constructiefouten.	Ook	niet	als je	de 
schade	met	opzet	heeft	veroorzaakt.	Of	als	je 
fraudeert.

Glas
Schade	aan	glas	is	niet	standaard	verzekerd. Wil 
je dit wel, omdat je een huurhuis hebt en u zelf 
een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat 
met de keuzedekking Glas. 
Extra	informatie

De	glasverzekering	is	alleen	van	toepassing	voor
woningen,	niet	voor	appartementen.	

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
Waterschade	is	niet	altijd	verzekerd.	Bijvoorbeeld	als 
er	neerslag	binnenkomt	door	openstaande	ramen	of 
deuren.	Ook	is	er	een	beperkte	dekking	voor 
inboedel	buiten	uw	woonhuis	en	als	uw	woning	voor 
langere	tijd	onbewoond	is.	Controleer	jouw 
polisvoorwaarden.

Eigen	ri si co
Je hebt de keuze tussen een eigen risico van  € 
500, € 750 of € 1.000 per gebeurtenis. Hoe hoger 
je eigen risico, hoe lager je premie.
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Spul len	bui ten	huis
Schade	aan	jouw	inboedel	buiten	de	woning	is	
beperkt verzekerd.	Bepaalde	spullen	kun je	
aanvullend verzekeren	met	de	Buitenhuisdekking.	

Keuze:	Aan vul len de	keu ze dek kin gen
Je	kunt	kiezen	voor	de	volgende	aanvullende 
keuzedekkingen:	Verhuur,	Smart	Home,	Glas	en	de 
Buitenhuisdekking.

Keuze:	Ver huur
Je	kunt	kiezen	voor	de	aanvullende	dekking	
Verhuur. Bijvoorbeeld	als	je	jouw	woning	tijdelijk	
verhuurt	en voor	maximaal	60	dagen	per	
kalenderjaar.	Er	moet altijd	een	huurovereenkomst	
zijn	waaruit	blijkt	wie	de huurder	is.

Keuze:	Bui tens huis dek king
De	dekking	buiten	jouw	woning	kun je	voor 
bijvoorbeeld	sieraden,	mobiele	apparatuur, 
sportuitrusting,	 foto-,	video-	en	geluidsapparatuur 
uibreiden	met	de	Buitenshuisdekking.	Jouw	spullen	
zijn dan	het	hele	jaar	door	in	de	gehele	wereld	buiten	
uw woning	verzekerd	tot	€	7.500.	

Waar	ben	ik	ge dekt?
Deze	verzekering	dekt	schade	aan	jouw	inboedel	in	jouw	huis	in	Nederland.

Extra	informatie

In	bepaalde	situaties	is	de	inboedel	buiten	jouw	huis	en	buiten	Nederland	verzekerd.	Dit	lees je	in	de	polisvoorwaarden.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan jouw situatie moet je dit zo 
snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te 
beperken.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per jaar of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk 
jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt je de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen 
wij de verzekering stoppen.



Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen door een e-mail te sturen naar service@deck.nl. De verzekering stopt dan een 
maand later.




