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Inboedelverzekering  

Uw ABN AMRO inboedelverzekering is vernieuwd. Wij hebben de voorwaarden op diverse punten 

verbeterd en de begrippen verduidelijkt. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste 

wijzigingen. In de samenvatting zijn woorden schuingedrukt. Deze woorden worden in de 

begrippenlijst achter in de voorwaarden nader toegelicht.   

 

In de voorwaarden vindt u een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is. De voorwaarden 

zijn bepalend bij schade. Op abnamro.nl/woonverzekeringen vindt u uitgebreide informatie over de 

inboedelverzekering. 

 

Inboedelverzekering  Huidige voorwaarden (versie 

1222 december 2022) 

Nieuwe voorwaarden (versie 

2023)  

Overstroming van een niet-

primaire waterkering  

Niet verzekerd. Verzekerd.    

Zonnepanelen en laadpalen 

(alleen bij eigenaars- en 

huurdersbelang) 

Niet verzekerd. Verzekerd, indien vastgemaakt 

en/of verankerd aan de woning 

of op het erf. 

Pergola, serre, overkapping, 

airconditioning en 

buitenkeuken (alleen bij 

eigenaars- en 

huurdersbelang)  

Niet verzekerd.  Verzekerd, indien vastgemaakt 

en/of verankerd aan de woning 

of op het erf. 

Beroepsgereedschap voor 

werk in loondienst  

Max. verzekerd bedrag             

€ 1.250,-. 

Max. verzekerd bedrag             

€ 2.500,-. 

Zakelijk gebruik van de 

woning 

Er is geen dekking als de 

woning zakelijk gebruikt wordt. 

U mag wel 1 kamer gebruiken 

voor administratie.   

Er is geen dekking als de 

woning zakelijk gebruikt wordt. 

U mag wel bureau- of 

beeldschermwerk in meerdere 

kamers verrichten.  

Smelten door kortsluiting of 

oververhitting  

Verzekerd.   Niet verzekerd.  

Schade in een ander gebouw  

op hetzelfde adres   

Max. verzekerd bedrag              

€ 5.000,-. 

Max. verzekerd bedrag             

€ 10.000,-.  

Diefstal uit een afgesloten 

motorrijtuig of vaartuig  

Max. verzekerd bedrag € 550,-. Max. verzekerd bedrag € 750,-.  

Kleur- of structuurverschil na 

herstel van vloeren, wanden 

of plafonds   

Kleurverschillen zien wij niet als 

schade.  

Kleur- en structuurverschillen 

zien wij niet als schade.   



Schade door olie, vet, verf, 

oplosmiddelen en bijtende 

stoffen  

Niet specifiek genoemd als 

uitsluiting. 

Niet verzekerd. 

Water dat stroomt uit 

leidingen binnen de woning 

of in een gebouw 

Niet verzekerd. Verzekerd.  

Constructiefouten Niet specifiek genoemd als 

uitsluiting. 

Niet verzekerd. 

Schade door iemand die met 

toestemming in de woning is 

Diefstal is niet verzekerd. Diefstal en/of misleiding is niet 

verzekerd. 

Begrippenlijst  

De volgende begrippen zijn aan de voorwaarden toegevoegd: gemene grond, buitenboedel, inbraak, 

natura, primaire en niet-primaire waterkeringen, overstroming, vochtdoorslag, dagwaarde, 

vandalisme, verbouwing, verzameling, fraude, neerslag en structuurverschil.  

Kostbare inboedel 

U kunt uw kostbare inboedel nu aanvullend verzekeren tegen schade door diefstal of vandalisme. 

Het maximaal verzekerd bedrag wordt dan € 75.000,- voor kunst, antiek en verzamelingen en € 

10.000,- voor lijfsieraden en horloges. Via abnamro.nl/mijn-verzekeringen kunt u deze dekking zelf 

eenvoudig afsluiten. Neem contact op met ons als uw kostbare inboedel meer waard is dan de 

genoemde maximale bedragen.  

 

Opstalverzekering  

Uw ABN AMRO opstalverzekering is vernieuwd. Wij hebben de voorwaarden op diverse punten 

verbeterd en de begrippen verduidelijkt. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste 

wijzigingen. In de samenvatting zijn woorden schuingedrukt. Deze woorden worden in de 

begrippenlijst achter in de voorwaarden nader toegelicht.   

 

In de voorwaarden vindt u een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is. De voorwaarden 

zijn bepalend bij schade. Op abnamro.nl/woonverzekeringen vindt u uitgebreide informatie over de 

opstalverzekering. 

 

Opstalverzekering  Huidige voorwaarden (versie 

1222 december 2022) 

Nieuwe voorwaarden (versie 

2023)  

Overstroming van een niet-

primaire waterkering 

Niet verzekerd. Verzekerd. 

Zonnepanelen, laadpalen en 

overige verduurzamingen  

Verzekerd, indien vastgemaakt 

aan de woning. 

Verzekerd, indien vastgemaakt 

en/of verankerd aan de woning 

of op het erf.  

Zakelijk gebruik van de 

woning 

Er is geen dekking als de 

woning zakelijk gebruikt wordt. 

U mag wel 1 kamer gebruiken 

voor administratie.   

Er is geen dekking als de 

woning zakelijk gebruikt wordt. 

U mag wel bureau- of 

beeldschermwerk in meerdere 

kamers verrichten. 



Smelten door kortsluiting of 

oververhitting 

Verzekerd. Niet verzekerd. 

Schade bij leegstand   Niet verzekerd als de woning 

langer dan 2 maand leeg staat.  

Niet verzekerd als de woning 

langer dan 4 maand leeg staat.  

Kleur- of structuurverschil na 

herstel van vloeren, wanden 

of plafonds   

Kleurverschillen zien wij niet als 

schade.   

Kleur- en structuurverschillen 

zien wij niet als schade.   

Schade door olie, vet, verf, 

oplosmiddelen en bijtende 

stoffen 

Niet specifiek genoemd als 

uitsluiting. 

Niet verzekerd.  

Water dat stroomt uit 

leidingen binnen de woning 

of in een gebouw 

Niet verzekerd. Verzekerd. 

Begrippenlijst  

De volgende begrippen zijn aan de voorwaarden toegevoegd: Inbraak, natura, primaire en niet-

primaire waterkeringen, overstroming, vochtdoorslag, vandalisme, daken, verbouwing, fraude, 

neerslag en structuurverschil.  

 

Het begrip woning is uitgebreid. Sedum- en groene daken beschouwen wij nu als vast onderdeel van 

de woning. En onder woning verstaan wij nu ook:  

• een pergola,  

• een buitenkeuken (als deze zich vastgemaakt in of onder een overkapping of in een ander 

gebouw bevindt);  

• zaken die uw woning verduurzamen. Let op: indien vastgemaakt en/of verankerd aan de woning 

of op het erf;  

• een enkele garagebox van maximaal 35m2 die uw eigendom is op een ander adres en niet 

zakelijk wordt gebruikt of verhuurd. 

 


