
voor geld en geldswaardige papieren bestaat een beperkte dekking tot maximaal    
 € 1.000,00
voor lijfsieraden geldt een maximum van € 2.500,00 bij diefstal

Toelichting inboedel- en
aansprakelijkheidsverzekering bewoners
Kennemerhart heeft voor de bewoners van alle woonzorglocaties een collectieve
inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hieronder vindt u een
samenvatting van deze verzekeringen.

Als u zelf nog een inboedel- en of aansprakelijkheidsverzekering heeft, kunt u deze
opzeggen. Zo betaalt u geen dubbele premie. De cliëntadviseur van uw locatie kan u
daarbij helpen. Gewoonlijk is de verzekeraar bereid om de polis direct te beëindigen. De
opzeggingsbrief moet (eventueel aangetekend) aan de verzekeringsmaatschappij
worden verzonden. Als u na 30 september nieuw bij Kennemerhart komt wonen, zal de
bijdrage voor het eerst in het volgende kalanderjaar in rekening worden gebracht.

De inboedelverzekering
1. Wat is inboedel?
Onder inboedel wordt onder andere verstaan: kleding, meubels, televisie- en
radiotoestellen, brillen, fotoboeken, beddengoed, planten etc. Hieronder vallen nooit:
geld en geldswaardig papier, motorrijtuigen (uitgezonderd brom- of snorfietsen, fietsen
met elektrische trapondersteuning en invalidenwagens), caravans en vaartuigen.

Voor geld, cheques, aandelen en obligaties en andere geldswaardige papieren,
lijfsieraden, bijzondere kunstwerken en antiek, gelden de onderstaande bijzondere
voorwaarden:

Voor waardevolle spullen zoals antiek, kunstvoorwerpen, schilderijen,
postzegelverzamelingen etc. is het afsluiten van een aparte kostbaarhedenverzekering
aan te raden. Dit moet u zelf regelen.

2. Waartegen is uw inboedel verzekerd?
De polis biedt onder andere dekking voor de algemeen bekende gevaren zoals: brand,
rook- en roetschade, met uitbreiding van schroeien, zengen (schade door blootstelling
aan hitte) en smelten (zie verder onder eigen risico), water-, sneeuw- en stormschade,
diefstal, beroving en afpersing. Bij een gedekte schade wordt veelal de nieuwwaarde van
de betreffende zaken vergoed. Dit geldt tenzij de zaken te oud zijn, dat wil zeggen
minder waard dan 40% van de nieuwwaarde. In het laatste geval ontvangt u de
vervangingswaarde. Ook voor uw brom- of snorfiets of invalidenwagen ontvangt u
maximaal de vervangingswaarde, mits deze binnenshuis waren gestald.



3. De verzekerde som
Er is geen sprake van onderverzekering. In geval van schade of diefstal moet u wel de
waarde kunnen opgeven/aantonen. Daarom adviseren wij u om waardevolle zaken goed
op te bergen en te documenteren door middel van foto’s. Bent u niet zeker van de
waarde?  Dan kunt u de inboedel of bijzondere voorwerpen laten taxeren door een
deskundige. Let op: het is onmogelijk om een betaalbare dekking te verkrijgen voor
diefstal uit openstaande kamers in een vrij toegankelijke instelling. Het is dus van groot
belang dat u zo min mogelijk geld, waardevolle sieraden of andere kostbaarheden in de
woning heeft. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat schade als gevolg van vermissing en
verdwijning van de dekking is uitgesloten.

4. Eigen risico
Alleen als er sprake is van schade die is veroorzaakt door schroeien, zengen (schade door
blootstelling aan hitte) of smelten geldt een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis.
Voor andere oorzaken heeft u dus geen eigen risico.

De particuliere aansprakelijkheidsverzekering
Schade kan op veel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld het per ongeluk beschadigen van
spullen van een ander. Of als iemand gewond raakt door iemand anders schuld. Degene
die de schade veroorzaakt of schuld heeft, kan aansprakelijk worden gesteld met een
hoge schadeclaim tot gevolg. Bijvoorbeeld voor materiele schade of letselschade. Een
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt deze mogelijk financiële
gevolgen.

Goed om te weten is dat de AVP geen dekking biedt voor het aansprakelijkheidsrisico
dat met motorrijtuigen verband houdt. Hiervoor geldt het afsluiten van een verplichte
motorrijtuigenverzekering. Ook door u zelf en met opzet veroorzaakte schade wordt niet
vergoed. De verzekeraar beoordeelt de claim en kan, als dat nodig is, verweer voor u
voeren. Ook als de schade leidt tot een rechtszaak. 

*U kunt aan bovenstaande tekst geen rechten ontlenen ten aanzien van de dekking op de
polissen. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar: ‘huishoudelijke inboedel en
aansprakelijkheid van bewoners’.

Telefoon: 023 5214214
E-mail: clientservice@kennemerhart.nl

https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/wet-aansprakelijkheid-motorrijtuigen-wam/
https://www.kennemerhart.nl/wp-content/uploads/2022/10/Voorwaarden-rubriekenverzekering-IV-en-VI.pdf

