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PROMOVENDUM
Voorwoord
Deze lijst hoort bij de inboedel- en opstalverzekering. De lijst geeft aan of een bepaald artikel tot de inboedel of
opstal (woonhuis) behoort. In het algemeen geldt dat verplaatsbare artikelen tot de inboedel worden gerekend
en niet-verplaatsbare artikelen tot de opstal.
Als een artikel op deze advieslijst staat opgenomen, betekent dit niet automatisch dat deze ook is meeverzekerd
op jouw polis. Onze verzekeringsvoorwaarden geven daar duidelijkheid over.
Voor ieder artikel op de lijst staat een i of o opgenomen.
i = inboedel
Voor schade aan deze artikelen spreek je jouw inboedelverzekering aan.
o = opstal
Voor schade aan deze artikelen spreek je jouw woonhuis/opstalverzekering aan als je eigenaar van de woning
bent.
Is jouw woning een huurwoning of koopappartement? Dan is het volgende van toepassing:
•

Huurwoning:
Dan spreek je bij schade de verhuurder aan (bijvoorbeeld de woningbouwvereniging). Is het artikel een
verbetering die jij op eigen kosten hebt aangebracht aan de huurwoning, of die jij hebt overgenomen van een
vorige huurder, dan spreek je jouw inboedelverzekering aan op het onderdeel huurdersbelang.

•

Koopappartement:
Dan spreek je bij schade de Vereniging van Eigenaren (VvE) aan. Is het artikel een verbetering die jij op eigen
kosten hebt aangebracht aan het appartement, of die jij hebt overgenomen van een vorige bewoner van het
appartement, dan spreek je jouw inboedelverzekering aan op het onderdeel eigenaarsbelang.

Voor vragen, kijk op onze website www.promovendum.nl of neem contact met ons op:
Chat met ons via promovendum.nl/chat
Stuur een e-mail via promovendum.nl/mail-promovendum
Stuur een brief naar Promovendum, Postbus 362, 3300 AJ Dordrecht
Bel met ons 078 648 13 00
Wij helpen je graag!
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PROMOVENDUM
Verzekering
o

Aanrecht

o

Aardlekschakelaar

o

Airconditioning (vast)

Toelichting

Airconditioning (los)

i
o

Afvalautomaat 		

Onderdeel van een keukeninrichting

o

Afvalvernietiger		

Onderdeel van een keukeninrichting

o

Afvoerkanaal/-pijp

o

Afzuigkap (inbouw)
Afzuigkap (los)

i
o

Alarminstallatie 		

Professioneel maatwerk

Alarminstallatie (los)

i
o

Antenne + aansluiting 		

o

Beeldhouwwerk (vast)

Onderdeel van centraal antennesysteem

Beeldhouwwerk (los)

i
o

Bel

o

Behang

o

Beregeningsinstallatie

o

Bestrating

o

Betimmering

o

Beveiligingsinstallatie 		

Professioneel maatwerk

Beveiligingsinstallatie (los)

i
o

Beveiligingsverlichting 		

Professioneel maatwerk

Beveiligingsverlichting (los)

i

i

Artikel		

o

Bidet

o

Bliksembeveiliging

o

Boiler

o

Bouwmateriaal (los)		

o

Brievenbus

o

Broeikas / kweekkas

o

Buitenbarbecue / BBQ (vast)

Losse bouwmaterialen (compleet of incompleet) altijd opstal

Buitenbarbecue / BBQ (los)

Advieslijst Inboedel / Opstal • Versie P22-AIO-01

3/6

PROMOVENDUM
Verzekering
o

Artikel		
Buitenkeuken (vast)

i

Buitenkeuken (los)

i

Buitenlamp (op gevel)
o

Centrale verwarmingsinstallatie (c.v.)

o

Centrale antenne

o

Deurdranger

o

Domoticasysteem

o

Deurtelefoon

o

Douche

o

Elektriciteitsleiding

o

Elektrische verdeelinrichting/meterkast
Fornuis (los)

i

Toelichting

o

Erfafscheiding

o

Gasleiding

o

Gastank

o

Geiser

o

Glas in ramen en deuren

o

Horren (maatwerk)

o

Huisnummerplaat

o

Huistelefoon (intercom)

o

Inbouwapparatuur keuken

Exclusief audiovisuele- en computerapparatuur

Geen inbouw

Jacuzzi (los)

i
o

Jacuzzi (inbouw)
Kachel (gas- , hout - of pelletkachel) los

i
o

Kachel (gas- , hout - of pelletkachel) inbouw

o

Keuken (inbouw)

o

Kluis (ingemetseld)

i

Kluis (niet ingemetseld)

i

Koelkast (los)
o

Geen inbouw

Kraan
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Verzekering

Artikel		
Kunstwerk (losstaand)

i
o

Kunstwerk

Gemetseld/gefundeerd

Legioblock (stapelwandsysteem)

i
o

Lantaarnpaal

o

Mechanische ventilatie

o

Metselwerk
Naambord (eventueel inclusief huisnummer)

i
o

Olietank (op leidingsysteem aangesloten)

o

Open haard

o

Pergola
Raambekleding, o.a. (rol)gordijnen en vitrage

i
o

Rolluik		

o

Sanitair

o

Sauna (vast)

i

Sauna (los)

i

Schotelantenne
o

Schutting

o

Septic tank

o

Shutters (maatwerk)

o

Sleutel 		

Inbraakwering

Buiten/binnendeuren en ramen

Solarium

i
o

Stofzuiger

o

Telefooninstallatie (intercom/huistelefoon)

Centrale installatie

Telefooninstallatie (centrale + toestellen)

i
o

Thermostaat

o

Toilet 		

Inclusief waterreservoir

Uithangbord

i

i

Toelichting

o

Verwarmingsinstallatie

o

Vijver		

Inclusief fontein

o

Vlaggenstandaard

In tuin of aan gebouw

Vlaggenstok (los)
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Verzekering
o

Artikel		

Toelichting

Vlizotrap
Vloerafwerking (tapijt/vinyl)

i
o

Vloerafwerking (exclusief tapijt, vinyl en laminaat)

o

Volière

o

Vouwwanden

o

Wandtegels

o

Wastafel

o

Windveren

o

Zonnecollector op dak / zonnepanelen
Zonnewijzer

i
o

Zonwering (maatwerk, zowel binnen als buiten)

o

Zwembad
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Inclusief filterinstallatie, trap en dekzeil
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