
Inboedelwaardemeter 2006 
(geldig t/m 31 augustus 2007)

Naam verzekeringnemer

Adres

PlaatsPostcode

Punten

Aantal punten (1)

Alleenstaande zonder inwonende kinderen                                       3

Samenstelling huishouden Punten

Alleenstaande met inwonende kinderen                                             6

Echtpaar/samenwonenden zonder inwonende kinderen            16

Echtpaar/samenwonenden met inwonende kinderen                  18

71 jaar en ouder                                                                                          18

61 t/m 70                                                                                                       20

51 t/m 60                                                                                                       23

46 t/m 50                                                                                                       16

41 t/m 45                                                                                                       11

31 t/m 40                                                                                                         5

30 jaar en jonger                                                                                           3

Leeftijd hoofdkostwinner

Aantal punten (2)

Punten

Aantal punten (3)

meer dan € 3.600,-                                                                                     16

€ 3.101,- t/m € 3.600,-                                                                               14

€ 2.601,- t/m  € 3.100,-                                                                              11

€ 2.101,- t/m € 2.600,-                                                                                 7

€ 1.601,- t/m € 2.100,-                                                                                 4

€ 1.101,- t/m € 1.600,-                                                                                 2

t/m € 1.100,-                                                                                                   0

Netto maandinkomen huishouden

Huurdersbelang € 0,-                                                                                   0

Geschat huurdersbelang * 
(geldt alleen voor huurwoningen)

Punten

Huurdersbelang t/m € 2.500,-                                                                  4

Huurdersbelang € 2.501,- t/m € 4.000,-                                              10

Huurdersbelang meer dan € 4.000,-                                                    14

Aantal punten (4)

Punten

Aantal punten (5)

€ 430.001,- t/m € 600.000,-                                                                      52

€ 370.000,- t/m € 430.000,-                                                                      42

€ 320.001,- t/m € 370.000,-                                                                      34

€ 270.001,- t/m € 320.000,-                                                                      26

€ 210.001,- t/m € 270.000,-                                                                      21

€ 110.001,- t/m € 210.000,-                                                                      18

t/m € 110.000,-                                                                                            15

WOZ-waarde woning (peildatum 2003 of later) ** 
(geldt alleen voor eigenaar-bewoner van de woning)

Aantal punten van 1+2+3+4+5

Geschatte waarde inboedel (A) €

Hebt u meer dan € 12.000,- aan audiovisule en computerapparatuur

x € 1.155,- =

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)

          Zo ja, welk bedrag boven € 12.000,-                                          €

Hebt u meer dan € 6.000,- aan lijfsieraden
          Zo ja, welk bedrag boven € 6.000,-                                            €

Hebt u meer dan € 15.000,- aan bijzondere bezittingen
          Zo ja, welk bedrag boven € 15.000,-                                          €

Is het huurdersbelang meer dan € 6.000,-
          Zo ja, welk bedrag boven € 6.000,-                                            €

Totaal bijtellingen (B)                          €

De totale waarde van uw inboedel is (A + B)                                €

*)   Huurdersbelang zijn door de huurder voor eigen rekening aangebrachte veranderingen (bijvoorbeeld een luxe keuken of een dakkapel). 
**) Bij een WOZ waarde boven € 600.000,- is het niet mogelijk deze inboedelwaardemeter te gebruiken.

De inboedelmeter is door mij naar waarheid ingevuld

Plaats Datum

Ik heb nog geen digitale handtekening, maar ga akkoord met het hiervoor ingevulde
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