
Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van dit verzekeringsproduct en is daarom niet volledig. Een volledig overzicht 

vindt u in de AVVV. In de daarin opgenomen voorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. 

Welk soort verzekering is dit? 

Met deze verzekering verzekert u zich tegen de gevolgen van schade aan de inboedel die is ontstaan gedurende de uitvoering van een 

particuliere verhuizing binnen Nederland. 

Wat is verzekerd? 

Materiële schade aan en/of verlies van inboedel 
veroorzaakt door: 

../ Brand, ook als deze veroorzaakt is door de aard of 
een gebrek van de verzekerde zaken. 

✓ leder plotseling van buiten komend onheil.

✓ Oorlogs- en stakersmolest.

Wat is niet verzekerd? 

Schade die het gevolg is van: 

X Ongedierte, insecten, schimmels, bacteriën, 
virussen en andere micro-organismen. 

X Inpakken, uitpakken, in elkaar zetten door uzelf. 

X Het meehelpen bij de verhuizing door uzelf of 
door uw familie, vrienden of derden. 

X Uw keuze voor een wijze van verpakking of 
uitvoering in afwijking van het advies van de 
verhuizer. 

X De aanwezigheid van verhuisgoederen die volgens 
uw meldplicht bekend moet zijn bij de verhuizer. 

X De aard of de staat van de verhuisgoederen zelf. 

X Opzet, of met goedvinden van verzekeringnemer 
of enige belanghebbende bij uitkering van deze 
verzekering. 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Lijfsieraden maximale vergoeding van€ 5.000,
per gebeurtenis. 

Zaken bestemd voor handels- en 
beroepsdoeleinden maximale vergoeding van 

€ 25.000,- per gebeurtenis. 

Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing 

binnen Nederland, is de inboedel de eerste 30 
dagen na de verhuisdatum verzekerd als bij een 
verhuizing. 

Indien de verzekering (eventueel voor een 
gewijzigd bedrag) niet wordt voortgezet, dan is de 
aansprakelijkheid van de bewaarnemer na afloop 
van de eerste 30 dagen na de verhuisdatum opslag 
beperkt op basis van de AVBV 2015. 

Waar ben ik gedekt? 

✓ Tijdens de verhuizing binnen Nederland.

Toelichting bij Artikel 4 AVVV 2015
Het komt voor dat het standaard verzekerde bedrag van de inboedel van € 100.000 overeenkomstig artikel 
4 van AVVV 2015, voornamelijk betrekking heeft op voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen 
en waardevolle verzamelingen. De bedoeling is om dit soort zaken niet uit te sluiten van een 
inboedelverhuizing, maar wel om het een onderdeel van het verzekerde bedrag van een inboedel te laten 
zijn. De Organisatie voor Erkende Verhuizers vindt het wenselijk om meer duidelijkheid te verschaffen over 
zaken bestaande uit voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen en waardevolle verzamelingen 
in relatie tot een particuliere inboedel als bedoeld in AVVV 2015. Zoals vastgelegd in artikel 8 
(informatieplicht van de klant) van de AVVV2015 dient de klant de Erkende Verhuizer tijdig in kennis te 
stellen van onder meer voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen en waardevolle 
verzamelingen. In het geval deze voorwerpen een bedrag vertegenwoordigen van meer dan € 20.000 wordt 
aanbevolen voor deze voorwerpen een aparte verzekering af te sluiten.
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, Als u de Erkende Verhuizer gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen toevertrouwt, moet 

u de Erkende Verhuizer inlichten over de aard van het gevaar en aangeven welke voorzorgsmaatregelen de Erkende Verhuizer

moet nemen.

• U moet uw schade melden aan de Erkende Verhuizer bij aflevering van de verhuisgoederen. Indien de Erkende Verhuizer niet 

binnen veertien dagen na de verhuizing de melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare

schade te hebben uitgevoerd.

Wanneer en hoe betaal ik? 

De premie maakt onderdeel uit van de kosten voor het garantiecertificaat. 

11.iiJ Wanneer begint en eindigt de dekking? 

el De verzekering voor de verhuizing begint zodra de verhuizing aanvangt en loopt tot en met de aflevering (mits binnen

12 maanden na aanvangsdatum van de verhuizing) op de overeengekomen (stel)plaats. De verzekering eindigt zodra de 

aflevering op de overeengekomen (stel)plaats is uitgevoerd of, in geval van bewaarneming als onderdeel van de verhuizing, 

na de eerste 30 dagen na de verhuisdatum. Over verlenging van de opslagtermijn moeten nadere afspraken worden gemaakt 

tussen uzelf en de verhuizer. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Deze verzekering eindigt automatisch na de looptijd. 

Versie 1, 01-11-2018 

© Boel aars & Lambert Makelaars in Assurantiën B.V. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Naast de gebruikelijke verplichtingen bij een verzekering, zoals het voldoen van uw premie en uw mededelingsplicht, gelden 
voor deze verzekering enkele bijzondere verplichtingen. Het is belangrijk dat u de Erkende Verhuizer voor wat betreft de 
verhuisgoederen op tijd op de hoogte stelt van: 

• Alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de 

bedrijfsuitrusting oplevert. 
• Alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van

het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt.

• Alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals
voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen en vuurwapens.
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