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Fokkerweg 171        
Curaçao  
Netherlands Antilles 

Phone: 465 2020     4652021 
Fax: 465 2022 

 
 

INVENTARISATIELIJST VOOR HET JUISTE VERZEKERDE BEDRAG 
  

 

 

Een te lage verzekerde som geeft een te lage schadevergoeding. 

Als u onverhoopt schade aan uw inboedel lijdt, rekent u natuurlijk op een volledige vergoeding. Maar weet u dat u daar 

alleen recht op heeft als het verzkerde bedrag voldoende is? 

Als het bedrag op uw polis net zo hoog is als het bedrag dat nodig is om  de gehele inboedel nieuw te kopen zit u goed. 

Is het bedrag in de polis te laag, dan wordt slechts verhoudingsgewijs vergoed, ook bij een gedeeltelijke schade. 

 

Hoeveel is uw inboedel precies waard? 

Er is maar één goede manier om de juiste waarde van uw huisraad vast te stellen: ga het hele huis eens door met de op 

de achterkant afgedrukte lijst en inventariseer uw inboedel. Maar let goed op: u moet bij het noteren van de bedragen 

uitgaan van de nieuwwaarde op dit moment, de huidige winkelwaarde dus. Een heel karwei? Inderdaad, maar wel een 

methode die de moeite waard is. De kans dat u iets vergeet is niet groot. En waarschijnlijk komt u tot de slotsom dat u 

meer bezit dan u dacht. 

 

 

 

Polisnummer : 

 

Ten name van  : 

 

Datum  : 

 

 

TOTAALTELLING (vul eerst de achterzijde in) 

 

1. woonkamer / eetkamer Fl.  

2. keuken / badkamer Fl.   

3. hal / gang Fl.   

4. slaapkamervertrekken Fl.  

5. schuur / garage Fl  

6. sieraden Fl.  

7. audiovisuele apparatuur Fl.  

8. huurdersbelang ~ Fl  

9. diversen Fl.  

10. overig* Fl.  

 

 

Totale waarde inboedel 

  

 

Fl.  

 
~ Onder huurdersbelang wordt verstaan: alle voor rekening van de huurder aangebrachte veranderingen, verbeteringen en 

uitbreidingen als keuken- en sanitaire instalaties, betimmeringen en schuurtjes. Het huurdersbelang moet in het verzekerd bedrag 

zijn opgenomen. 

 

* Onder overig is te verstaan planten, servies, bestek, levensmiddelen, schoonmaakartikelen, drank pannen, potten, schalen, vazen, 

toiletartikelen en andere niet genoemde zaken. 
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Curaçao  
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INVENTARISATIELIJST VOOR HET JUISTE VERZEKERDE BEDRAG 

 

1. Woonkamer / Eetkamer   

Boeken, CD’s Fl.  

Airco’s Fl.  

Meubilair (w.o. schilderijen, vazen, siervoorwerpen, lampen etc.) Fl.  

Gordijnen, kleden Fl.  

Overig Fl.  

Totaal  Fl. 

2. Keuken / Badkamer   

Elektrische apparaten (w.o. koelkast, wasmachine, diepvriezer, 

vaatwasser, mixer etc.) 

Fl.  

Meubilair Fl.  

Oven, fornuis, magnetron Fl.  

Gordijnen, kleden Fl.  

Overig Fl.  

Totaal  Fl. 

3. Hal / Gang   

Meubilair (w.o. wandversiering etc) Fl.  

Gordijnen, kleden Fl.  

Overig Fl.  

Totaal  Fl. 

4. Slaapkamervertrekken   

Elektrische apparaten (w.o. wekker, scheerapparaat etc.) Fl.  

Airco’s Fl.  

Meubilair (w.o. wandversiering, spiegels etc.) Fl.  

Matrassen, dekens Fl.  

Linnengoed Fl.  

Gordijnen, kleden Fl.  

Speelgoed Fl.  

Kleding en schoeisel Fl.  

Overig Fl.  

Totaal  Fl. 

5. Schuur / Garage   

(Tuin) gereedschappen Fl.  

Tuinmeubelen Fl.  

Koffers Fl.  

Overig Fl.  

Totaal  Fl. 

6. Sieraden   

w.o. Horloges  Fl. 

7. Audiovisuele apparatuur   

w.o. radio’s, t.v.’s, videorecorder en- camera, stereo-installatie, 

huiscomputer 

  

Fl. 

8. Huurdersbelang  Fl. 

9. Diversen   

Foto- en filmapparatuur Fl.  

Hobby-artikelen Fl.  

Sportartikelen Fl.  

   

Muziekinstrumenten Fl.  

Verzamelingen Fl.  

Antenne en zonweringen Fl.  

Totaal  Fl. 

   

 


