Inboedelverzekering

U bent zuinig op alles
wat u dierbaar is
Uw spullen verzekerd voor diefstal, brand- en waterschade

Met de DAK Inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade
aan spullen in uw huis. Bijvoorbeeld schade aan uw meubels,
apparatuur of sieraden door brand, blikseminslag, diefstal of water.
Als u voor de Optimaaldekking heeft gekozen bent u bijvoorbeeld
ook verzekerd als een schilderij boven op uw tv valt omdat het
haakje loskomt van de muur.

Voordelen van de DAK
Inboedelverzekering

•
•
•

U kunt uw spullen buiten uw

verzekerd tot maximaal € 20.000,-

•

en lijfsieraden tot € 7.500,-.
Kantoor-/praktijkinventaris is

huis en tuin meeverzekeren

standaard meeverzekerd tot

(Buitenshuisdekking)

maximaal € 20.000,-.

Garantie tegen onderverzekering

•

Eigenaar-/huurdersbelang is

met onze waardegarantie

standaard meeverzekerd tot

U kunt kiezen voor hogere

maximaal € 25.000,-.

verzekerde bedragen voor
waardevolle bezittingen

•

(Beroeps)gereedschap is meeverzekerd mits het eigen
bezittingen zijn.

Wat is verzekerd?
Met deze verzekering zijn al uw spullen

U kunt kiezen voor hogere verzekerde

in huis verzekerd. De Basisdekking biedt

bedragen dan de standaard verzekerde

dekking voor schade aan uw huisraad

bedragen voor waardevolle (bijzondere)

door onder andere brand, diefstal of

bezittingen, lijfsieraden en het eigenaar-/

het onvoorzien stromen van water

huurdersbelang.

uit waterleidingen. Met de Optimaaldekking zijn ook schades door vallen

Uw verzekering kan daarnaast worden

of stoten verzekerd. Wilt u schade door

aangevuld met de volgende dekkingen:

vallen of stoten aan mobiele elektronica
verzekeren, dan heeft u wel een aanvul-

• Mobiele elektronica • Buitenshuisdekking • Glas

lende verzekering nodig.

•

Garantie tegen onderverzekering
Binnenshuis zijn uw waardevolle

De DAK Inboedelverzekering groeit met

bezittingen standaard mee-

u mee. U bent nooit voor een te laag

bedrag verzekerd met de garantie tegen

voor schade aan glas geen eigen risico.

onderverzekering. Dit betekent dat u
de schade vergoed krijgt, ongeacht de

Wat is niet verzekerd?

werkelijke waarde van uw inboedel. Wij

Deze verzekering biedt onder andere

vergoeden meestal de nieuwwaarde van

geen dekking voor:

uw spullen. Zijn deze bij schade minder
waard dan 40% van de nieuwwaarde?
Dan krijgt u de dagwaarde. Voor kunst
en antiek geldt de marktwaarde.

Eigen risico
Met deze verzekering heeft u een

•
•
•
•

Schade door opzet of roekeloosheid
Schade door aardbeving of
overstroming
Schade als gevolg van slijtage
Schade door normaal gebruik
zoals vlekken, krassen, barsten,
schrammen of deuken

standaard eigen risico van € 100,-. Voor
toeslag op de premie. Voor een vrijwillig

Wilt u precies weten wat wij
verzekeren?

hoger eigen risico van € 250,- of € 500,-

Raadpleeg dan de voorwaarden van

geldt een korting op de premie. Heeft u

de DAK Inboedelverzekering.

een lager eigen risico van € 0 geldt een

mobiele elektronica of uw spullen buiten
uw huis en tuin meeverzekerd, dan geldt

Meer weten?

altijd een eigen risico van € 100,-.

Neem contact met ons op voor advies

Heeft u glas meeverzekerd, dan geldt

of kijk op dak.nl voor meer informatie.

Verzekeren zonder keuzestress begint met
een goed gesprek
Uw adviseur doet zaken met DAK Intermediairscollectief.
Door deelname aan dit collectief heeft uw adviseur toegang
tot heel veel verzekeringsproducten van vrijwel de gehele markt.
U profiteert van het voordeel en de onafhankelijkheid van uw
adviseur. Zo heeft u altijd de verzekering die het best past bij
uw situatie. Zonder keuzestress!

