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Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en oude voorwaarden. 

VP IB 2022-01 VP IB 2020-01

Algemeen

- Naamswijziging allriskdekking De naam van de allriskdekking is Topdekking of Top. 

Dit is alleen een naamswijziging. De dekking blijft 

een allriskdekking. 

De naam van de allriskdekking is Allriskdekking of 

Allrisk. 

- Opbouw voorwaarden Uitsluitingen die altijd gelden zijn opgenomen in 

hoofdstuk 4. 

Uitsluitingen die altijd gelden zijn opgenomen bij de 

verschillende dekkingsonderdelen in hoofdstuk 3. 

Bouwaard en dakbedekking

- Bouwaard muren kunststof, golfplaten/aluminium Toegevoegd aan de te verzekeren bouwaarden. 

Hierdoor kan inboedel in Tiny Houses en andere 

kleine huisjes voor permanente bewoning verzekerd 

worden. 

Niet mogelijk.

- Dakbedekking hout, golfplaten/aluminium Toegevoegd aan de te verzekeren dakbedekkingen. 

Hierdoor kan inboedel in Tiny Houses en andere 

kleine huisjes voor permanente bewoning verzekerd 

worden.

Niet mogelijk.

- Dakbedekking riet Differentiatie naar kunstriet (standaard risico), 

schroefdak riet (iets verzwaard risico), riet (verzwaard 

risico).

Geen differentiatie naar soort riet (verzwaard risico).

- Rookkanaal vegen -  Dakbedekking riet en schroefdak riet: laten vegen 

door ASPB-veger. Van onderaf vegen is 

toegestaan, maar alleen als de vonkenvanger 

gecontroleerd wordt.

-  Dakbedekking kunstriet en overig: zelf vegen en 

van onderaf vegen is toegestaan.

-  Dakbedekking alle riet:  rookkanaal laten vegen 

door ASPB-veger. Van onderaf vegen is niet 

toegestaan. 

-  Dakbedekking overig: rookkanaal laten vegen. Van 

onderaf vegen is niet toegestaan.

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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Kring van verzekerden

- Verzekerden ‘U en anderen met wie u als verzekeringnemer een 

duurzaam huishouden voert.’ Dit kunnen naast het 

gezin ook vrienden, vriendinnen, broers of zussen zijn. 

Hier wordt niet bedoeld de kamerbewoning in 

bijvoorbeeld een studentenhuis.  

‘U en anderen met wie u als verzekeringnemer 

duurzaam en in gezinsverband samenleeft.’ 

Wat hoort bij de inboedel

- Bijzondere bezittingen definitie -  Voorraad alcoholische dranken is toegevoegd aan 

de definitie van bijzondere bezittingen. 

-  Met een verzameling bedoelen wij een aantal 

soortgelijke voorwerpen die door u bij elkaar zijn 

gebracht en die als onderdeel van een verzameling 

een grotere waarde hebben dan als apart voorwerp. 

Meubels, kleding, schoenen, tassen en andere 

gebruiksvoorwerpen vallen hier niet onder.

-  Voorraad alcoholische dranken valt onder normale 

inboedel. 

-  Met een verzameling bedoelen wij een aantal 

soortgelijke voorwerpen die door u bij elkaar zijn 

gebracht. Meubels, kleding, schoenen, tassen en 

andere gebruiksvoorwerpen vallen hier niet onder.

- Tuinaanleg definities Met tuinaanleg bedoelen wij bestrating, kunstgras, 

paviljoen, boomhut, volière, vlonder, pergola, vijver, 

jacuzzi, zwembad, beplanting, tuindecoratie (beelden, 

tuinschilderijen, tuinspiegels, water ornament), 

tuinverlichting, tuinmeubelen (tuin- of loungeset, 

parasol, buitenkeuken (een barbecue valt hier niet 

onder), partytent, speeltoestellen), tuingereedschap 

en wasgoed in uw tuin. 

Met tuin bedoelen wij de tuin, het terrein, het balkon 

en het dakterras dat bij uw woonhuis hoort.

Met tuin bedoelen wij bestrating, kunstgras, 

paviljoen, boomhut, tuinhuisje, volière, vlonder, 

pergola, vijver, jacuzzi, zwembad, beplanting, 

tuindecoratie (beelden, tuinschilderijen, 

tuinspiegels, waterornament), tuinverlichting, 

tuinmeubelen (tuin- of loungeset, parasol, 

buitenkeuken (een barbecue valt hier niet onder), 

partytent, speeltoestellen), tuingereedschap en 

wasgoed in uw tuin of op uw dakterras.

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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- Huurders- of eigenarenbelang definitie -  Aan definitie van huurders- of eigenarenbelang 

zijn toegevoegd: warmtepompsystemen, 

domotica, carport, (mini)windturbines. 

-  Laadpalen voor elektrische motorrijtuigen.

-  Warmtepompsystemen, domotica, carport, (mini)

windturbines zijn niet in de definitie opgenomen. 

-  Laadpalen voor een elektrische auto.

Waar is de inboedel verzekerd

- Mobiele elektronica Keuzedekking Mobiele elektronica: werelddekking. Keuzedekking Mobiele elektronica: Nederland 

dekking.

- Inboedel tijdelijk in vervoermiddel Inboedel in motorrijtuig. Inboedel in auto.

Dekking en uitsluitingen

- Cyberdekking Nieuwe standaard dekking: 

De klant is verzekerd voor schade door een 

cyberincident zoals hieronder beschreven. Wij 

vergoeden nooit meer dan € 7.500 per gebeurtenis 

en per jaar voor alle schade en kosten samen.

Wij vergoeden maximaal € 5.000:

-  bij diefstal van geld van bankrekening of mobile 

wallet door phishing of spoofing;

-  bij aankopen op naam van de klant door 

identiteitsdiefstal.

Kan de apparatuur niet meer hersteld worden na 

een cyberincident? Dan vergoeden wij tot maximaal 

€ 7.500:

- vervanging van de computerapparatuur;

- vervanging van de mobiele elektronica.

Niet van toepassing.

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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Wij vergoeden tot maximaal € 7.500:

-  onderzoekskosten om het cyberincident aan te 

tonen;

-  kosten van dataherstel van legale software en 

gegevensbestanden;

- kosten verwijderen malware;

-  kosten krediet- en identiteitsmonitoring bij 

identiteitsdiefstal. 

Wij vergoeden de schade niet: 

-  als de bank of mobile-wallet-beheerder de schade 

vergoedt;

-  voor gemist inkomen die de klant door 

identiteitsdiefstal lijdt;

-  voor losgeld bij afpersing bij plaatsen ransomware 

door cybercriminelen;

-  bij diefstal van digitale of virtuele munteenheden 

zoals bitcoins;

-  voor aanspraken van derden die het gevolg zijn 

van een beveiligingsincident en die de klant 

verplicht is te betalen;

-  voor schade of kosten aan smart home apparaten 

of toestellen.

Eigen gebrek zelf is niet verzekerd. Gevolgschade 

door brand of ontploffing is wel verzekerd.

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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Wij verwachten dat de klant voldoende voorzorgs-

maatregelen neemt: Dit betekent onder andere:  

-  gebruik maken van een sterk wachtwoord dat niet 

bij de apparatuur wordt bewaard;

-  elke 14 dagen een back up maken van software en 

gegevens;

-  updates binnen 14 dagen installeren;

-  goed werkende virussoftware installeren en 

updaten;

-  de instructies van bank of mobile-wallet-beheerder 

bij diefstal van geld door phishing of spoofing 

opvolgen.

- Diefstal Bij afwezigheid deuren en ramen sluiten. Bij afwezigheid deuren en ramen afsluiten. 

- Eigen gebrek Eigen gebrek zelf is niet verzekerd. Gevolgschade 

die onder de Basisdekking valt is wel verzekerd. 

Eigen gebrek zelf is niet verzekerd. Gevolgschade 

door brand of ontploffing is wel verzekerd.

- Gewelddadige beroving Gewelddadige beroving is binnen en buiten het 

woonhuis in Nederland verzekerd. 

Gewelddadige beroving is alleen in het woonhuis 

verzekerd. 

- Neerslag Neerslag dat binnenkomt door een 

ventilatieopening is verzekerd.

Neerslag dat binnenkomt door een 

ventilatieopening is niet verzekerd.  

-  Ondeskundig of onjuist uitgevoerde 

werkzaamheden

Werkzaamheden zelf zijn niet verzekerd. 

Gevolgschade die onder Basisdekking valt is wel 

verzekerd. 

Werkzaamheden zelf zijn niet verzekerd. 

Gevolgschade door brand en ontploffing is wel 

verzekerd.
op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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- Overstroming Schade aan tuinaanleg is niet verzekerd. Maar schade 

door overstroming aan  huurdersbelang of 

eigenarenbelang, niet verankerde paviljoen, boomhut, 

volière, niet verankerde jacuzzi of zwembad, 

tuindecoratie en tuinmeubelen vergoeden we wel.

Schade aan tuinaanleg is niet verzekerd, maar niet 

duidelijk verwoord in de voorwaarden.

- Vorst, bevriezen van leidingen Hoort de bevroren leiding bij het huurders- of 

eigenarenbelang? Dan vergoeden wij de 

noodzakelijke graaf- en breekwerkzaamheden in

uw tuin tot maximaal € 1.500.

Graaf- en breekwerkzaamheden in uw tuin zijn niet 

verzekerd.

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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- Waterschade (leiding) Als het uitstromende water huurders- of 

eigenarenbelang zichtbaar  en blijvend beschadigt, 

vergoeden wij tot maximaal het verzekerd bedrag 

voor huurders- en eigenarenbelang de kosten voor:

-  het opsporen van de beschadiging aan de leiding. 

Daar vallen ook de maatregelen onder om het op 

sporen mogelijk te maken: het breken en 

herstellen van de muren, vloeren en andere 

onderdelen van het gebouw;

-  het herstellen van de leiding;

-  het herstellen van toestellen en sanitair waaraan 

schade is ontstaan en die op de leiding zijn aan 

gesloten.

Heeft het uitstromende water het huurders- of 

eigenarenbelang niet zichtbaar en blijvend 

beschadigd? Dan vergoeden wij deze kosten tot 

maximaal € 1.500 voor alle onderdelen samen.

Hoort de beschadigde leiding bij uw huurders- of 

eigenarenbelang? Dan vergoeden wij de 

noodzakelijke graaf- en breekwerkzaamheden in de 

tuin tot maximaal € 1.500.

Niet verzekerd.

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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Keuzedekkingen (optioneel) 

- Glas Bijzonder glas tot maximaal € 1.500. Bijzonder glas tot maximaal € 500.

- Inboedel op ander adres -  Inboedel op ander adres kan 4 keer gekozen 

worden. 

- Keuze ‘uitwonend studerend kind’ is toegevoegd.

-  Inboedel op ander adres kan 1 keer gekozen 

worden.

-  Uitwonend sturend kind kan verzekerd worden, 

maar is niet als optie weergegeven. 

- Kostbaarheden verlies en buitenhuis -  Buiten het woonhuis: maximaal het bedrag dat op 

het polisblad staat bij Kostbaarheden verlies en 

buitenshuis. 

-  In het woonhuis: maximaal het bedrag dat op het 

polisblad staat bij sieraden en bijzondere 

bezittingen. 

Maximaal het bedrag dat op het polisblad staat bij 

Kostbaarheden verlies en buitenshuis.

- Mobiele elektronica -  1 jaar nieuwwaarde, daarna 4 jaar 

vervangingswaarde (refurbished), daarna 

dagwaarde. 

-  Keuzedekking Mobiele elektronica: 

werelddekking.

- Premiedifferentie alleenstaande of gezin.  

- Dagwaarde. 

-  Keuzedekking Mobiele elektronica: 

Nederlanddekking. 

- Geen premiedifferentiatie alleenstaande of gezin.  

- Verhuur - Woonhuis volledig verhuurd: Basisdekking.

-  Woonhuis deels verhuurd (kamers): alleen 

Basisdekking voor inboedel in deel woonhuis dat 

verhuurd is.

Bij alle soorten verhuur Basisdekking voor inboedel 

in hele woonhuis.

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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Vergoeding van schade

- Herstel in natura Schade aan de inboedel vergoeden wij in natura. Als 

reparatie van de schade mogelijk is, laten wij de 

inboedel herstellen door een herstelbedrijf dat wij 

geselecteerd hebben. Is reparatie niet mogelijk (zoals 

bij diefstal of total loss) of wil de klant de schade zelf 

(laten) herstellen? Dan vergoeden wij in geld. 

De schade wordt hersteld door een herstelbedrijf 

dat wij geselecteerd hebben of wij vergoeden de 

schade in geld. Wil de klant de schade zelf 

herstellen? Dan vergoeden wij ook in geld. 

- Technisch of economisch total loss Wij vergoeden in geld als de inboedel technisch of 

economisch total loss is.

Met technisch total loss van de inboedel bedoelen 

wij dat de inboedel technisch niet meer in een staat 

is om veilig te gebruiken en reparatie onmogelijk of 

onverantwoord is. 

Met economisch total loss van de inboedel 

bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan 

de door ons vastgestelde waarde van de inboedel. 

Met restanten bedoelen wij alles wat na een schade 

nog over is van de inboedel.

Niet opgenomen in de voorwaarden. 

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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- Nieuwwaarde of dagwaardevergoeding Inboedelgoederen:   

- Tot en met 5 jaar oud: de nieuwwaarde.

-  Ouder dan 5 jaar: de dag-nieuwwaarde (40/60%).  

Wij vergoeden als restwaarde altijd 20% van de 

nieuwwaarde.

Mobiele elektronica: 

- Tot en met 1 jaar oud: de nieuwwaarde.

- Tot en met 5 jaar oud: de vervangingswaarde.

-  Ouder dan 5 jaar: dagwaarde. Wij vergoeden als 

restwaarde altijd 20% van de nieuwwaarde.

Met nieuwwaarde bedoelen wij het bedrag waarmee 

u hetzelfde of een vergelijkbaar object nieuw kunt 

kopen.

Met vervangingswaarde bedoelen wij het bedrag 

waarmee u hetzelfde of een vergelijkbaar product 

refurbished of renewd kunt kopen.

Met dagwaarde bedoelen wij de nieuwwaarde net 

voor de gebeurtenis,

verminderd met een bedrag voor 

waardevermindering door ouderdom of slijtage of 

de staat van onderhoud.

Inboedelgoederen: 

- Dag/nieuwwaarderegeling (40/60%).

Mobiele elektronica: 

- Dagwaarde.

op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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- Innemen goederen na schade Bij een vergoeding in geld kan a.s.r. de goederen 

innemen. 

Niet in voorwaarden opgenomen. 

Verplichtingen

- Schade melden, medewerking verlenen Toegevoegd: 

- U stelt ons in de gelegenheid de schade te 

beoordelen voordat deze hersteld is. 

- Als u geen bewijsstukken kunt overleggen dan kan 

dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding.

Niet in voorwaarden opgenomen. 

Indexering

- Indexcijfer Indexering op basis van het consumenten 

prijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor 

de statistiek.

Indexering met een vast percentage van 2,5%. 

Bijzonderheden

-  Aan- of verbouw onbewoond of niet wind- en 

waterdicht woonhuis 

Beperkingen gelden alleen als er verband is tussen 

de aan-/verbouw en de schade.

Beperkingen gelden altijd. Ook als er geen verband 

is tussen aan- /verbouw en de schade. 
op het polisblad staat. Garantie tegen onderverzekering. 
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