
VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid  en actualiteit van de gegevens in dit overzicht.

Onjuistheden en/of onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VCN is daarvoor niet aansprakelijk en in voorkomende gevallen zijn de voorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.

Inboedel VP IB 2019-01/VP IB 2018-01 VP IB 2015-02 BIF 07-1/BIF 06-1 (Allrisk)-Velten/VG-IT-3 BIA 07-1/BIA 06-1 (Extra uitgebreid) BIA 04-1/BIC 04-1 (Extra uitgebreid)(AMEV)

Dekking Keuze Basis of Allrisk Keuze Basis of Allrisk Allrisk (Van Buiten Komende Onheilen) Extra Uitgebreid Extra Uitgebreid

Eigen Risico Algemeen eigen risico:  € 0, € 100 of € 500.

Eigen risico storm € 75. Geldt niet bij hagelschade door 

storm

Algemeen eigen risico: € 0, € 100 of € 500.

Eigen risico storm € 75. Geldt ook bij hagelschade 

door storm

- Algemeen eigen risico € 100

- Eigen risico storm € 75. Bij hagelschade geen 

eigen risico 

- Geen eigen risico bij storm (Velten/VG-IT-3)

Geen

Eigen risico storm € 75.

Diefstal: In de vier grote steden geldt een 

eigen risico van € 250,-

Eigen risico storm € 75.

Garantie tegen onderverzekering Ja Ja Ja o.b.v. inboedelmeter Ja o.b.v. inboedelmeter - Ja o.b.v. inboedelmeter of inventarislijst

- Geen garantie (BIC 04-1)

Schadevergoeding in natura of in geld Geld of geselecteerde reparatiebedrijven; rechtstreekse 

schadebetaling met bedrijf, verzekerde blijft 

opdrachtgever

Geld of geselecteerde reparatiebedrijven; 

rechtstreekse schadebetaling met bedrijf, verzekerde 

blijft opdrachtgever

Geld Geld Geld

Aanrijding of aanvaring schade aan tuin - Verzekerd

- Schade door golfslag of spoeling van grond door 

vaartuigen is niet verzekerd

Niet verzekerd 10% van het verzekerd bedrag voor tuinaanleg 10% van het verzekerd bedrag voor tuinaanleg 10% van het verzekerd bedrag voor tuinaanleg

Diefstal bij zakelijke activiteiten in woonhuis Verzekerd na braaksporen Verzekerd zonder braaksporen Max € 7.500 Max € 2.500 Max € 2.500

Diefstal van tuingereedschap uit de tuin Verzekerd Niet verzekerd Maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Verzekerd 

Hagel huurder/eigenaarsbelang U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw tuin. 

Maar schade door hagel aan uw paviljoen, boomhut, 

tuinhuisje, volière, pergola, jacuzzi, zwembad en 

tuinmeubels vergoeden we wel.

Bij hagelschade alleen vergoeding aan tuinmeubels (VP 

IB 2018-01) 

U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw tuin. 

Maar schade door hagel aan uw tuinmeubels 

vergoeden we wel.

Eigen risico: Beschadigt uw huurdersbelang of 

eigenarenbelang tijdens een storm door 

hagelstenen? Dan is uw eigen risico € 75.

Niet specifiek benoemd Niet specifiek benoemd Niet specifiek benoemd

Buiten het perceel vwb vervoermiddelen € 1.250 voor voer-, vaar- en luchtvaartuigen; € 1.250 voor voer-, vaar- en luchtvaartuigen; - Schade aan vervoermiddelen door vallen, 

botsen, slippen, te water E14raken is (ook) 

uitgesloten van de dekking.

- Niet benoemd (BIF 06-1 -Velten/VG-IT-3)

- Schade aan vervoermiddelen door vallen, botsen, 

slippen, te water raken is (ook) uitgesloten van de 

dekking.

- Niet benoemd (BIA 06-1)

Niet benoemd

Medische hulpmiddelen - Verzekerd als mobiele elektronica (blijft ook verzekerd 

als bijzondere bezitting)

- In bruikleen of gehuurd zonder maximum

- Alleen verzekerd als bijzondere bezitting

- In bruikleen of gehuurd maximaal € 7.500

Niet specifiek benoemd Niet specifiek benoemd Niet specifiek benoemd

Keuzedekking Glas

Ruiten in overkapping Verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd

Keuzedekking Verhuur

Allriskdekking Inboedel in gedeelte woonhuis dat verhuurd is 

Basisdekking

Alle inboedel tijdens verhuur Basisdekking Geen aparte keuzedekking Geen aparte keuzedekking Geen aparte keuzedekking

Keuzedekking Beroepsuitrusting

Waar verzekerd Verzekerd op dezelfde plaatsen als de verzekerde 

inboedel.

Alleen verzekerd in het woonhuis Geldt alleen als de zaken zich bevinden in het 

woonhuis van verzekerde.

Geldt alleen als de zaken zich bevinden in het 

woonhuis van verzekerde.

Op dezelfde plaatsen als de verzekerde inboedel. 

Voorwaarde is dat de schade voor rekening van 

verzekerde komt.

Keuzedekking Kostbaarheden verlies en 

buitenshuis

Gehoorapparaat Verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd

Surf- en zeiluitrusting Verzekerd Geen aparte keuzedekking, valt onder standaard 

inboedel

Geen aparte keuzedekking, valt onder standaard 

inboedel

Geen aparte keuzedekking, valt onder standaard 

inboedel

Geen aparte keuzedekking, valt onder standaard 

inboedel

Maximale vergoedingen Buitenshuis Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op uw 

polisblad staat bij Kostbaarheden

Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op uw 

polisblad staat bij Kostbaarheden

- Max tot 10% van het verzekerd bedrag en laptop 

max € 1000

- Niet verzekerd (Velten/VG-IT-3)

- Max tot 10% van het verzekerd bedrag en laptop max 

€ 1000

- Max tot 10% van het verzeked bedrag (BIA 06-1)

Maximaal 10% van verzekerd bedrag verzekerd.

Keuzedekking Mobiele elektronica

Geldt ook voor Beroeps- en bedrijfsuitrusting  

wanneer deze dekking is gekozen

Verzekerd als keuzedekking Beroepsuitrusting is 

meeverzekerd 

Niet verzekerd Geen aparte keuzedekking Geen aparte keuzedekking Geen aparte keuzedekking

Afschrijving  Mobiele elektronica Afschrijving conform afschrijvingenlijst en niet voor alle 

elektronica hetzelfde

Afschrijving per maand 2,8% voor alle elektronica Geen aparte keuzedekking Geen aparte keuzedekking Geen aparte keuzedekking

Keuzedekking Inboedel op ander adres

Inboedel uitwonend studerend kind Verzekerd Niet verzekerd Geen aparte keuzedekking Geen aparte keuzedekking Geen aparte keuzedekking

Maximale vergoedingen



Diversen maximale vergoedingen - € 500 voor geld, geldswaardige papieren, losse 

edelstenen en onbewerkte edelmetalen;

- € 7.500 voor geleende of gehuurde inboedel. 

Medische hulpmiddelen geen beperking;

- € 1.250 voor vaartuigen, aanhangwagens en losse 

onderdelen en accessoires van motorrijtuigen;

- € 2.500 voor huisdieren;

- € 6.000 voor sieraden standaard. Maximaal het 

bedrag dat op polisblad staat;

- € 15.000 voor bijzondere bezittingen standaard. 

Maximaal het bedrag dat op polisblad staat;

- Bromfietsen/scooters dagwaarde na braaksporen

- € 500 voor geld, geldswaardige papieren, losse 

edelstenen en onbewerkte edelmetalen;

- € 7.500 voor geleende of gehuurde inboedel; 

- € 1.250 voor vaartuigen, aanhangwagens en losse 

onderdelen en accessoires van motorrijtuigen;

- € 2.500 voor huisdieren;

- € 6.000 voor sieraden standaard. Maximaal het 

bedrag dat op polisblad staat;

- € 15.000 voor bijzondere bezittingen standaard. 

Maximaal het bedrag dat op polisblad staat;

- Bromfietsen/scooters dagwaarde na braaksporen

- € 1250 voor geld, geldswaardige papieren;

- Max 10% van VS voor inboedel van derden, ook 

gehuurd;

- € 1250 voor vaartuigen, aanhangwagens, 

caravans en losse onderdelen en accessoires van 

motorrijtuigen;

- Kleine huisdieren geen maximum

- € 2500 voor sieraden standaard. Maximaal het 

bedrag dat op polisblad staat;

- Bijzondere bezittingen max op inboedelmeter 

genoemde maxima;

- Bromfietsen en bromscooters zonder braak 

vergoeding maximaal € 500,-

- € 1250 voor geld, geldswaardige papieren;

- Max 10% van VS voor inboedel van derden, ook 

gehuurd;

- € 1250 voor vaartuigen, aanhangwagens, caravans 

en losse onderdelen en accessoires van 

motorrijtuigen;

- Kleine huisdieren geen maximum

- € 2,500 voor sieraden standaard. Maximaal het 

bedrag dat op polisblad staat;

- Bijzondere bezittingen max op inboedelmeter 

genoemde maxima;

- Bromfietsen en bromscooters zonder braak 

vergoeding maximaal € 500,-

- € 1250 voor geld, geldswaardige papieren;

- Max 10% van VS voor inboedel van derden;

- € 1250 voor vaartuigen, aanhangwagens en 

losse onderdelen en accessoires van 

motorrijtuigen;

- Kleine huisdieren geen maximum

- € 2,500 voor sieraden standaard. Maximaal het 

bedrag dat op polisblad staat;

- Bijzondere bezittingen max op inboedelmeter 

genoemde maxima (niet van toepassing bij BIC 04-

1).

- Bromfietsen en bromscooters zonder braak 

vergoeding maximaal € 500,-

Huurdersbelang Maximaal € 6000, meer is mogelijk Maximaal € 6000, meer is mogelijk - Tot de in de inboedelmeter genoemde maximale 

bedragen.

- Geen maximum bedragen (BIF 06-1 en Velten/VG-

IT-3)

- Tot de in de inboedelmeter genoemde maxima.

- Geen maximum bedragen (BIA 06-1).

Max 10% verzekerde som

Tuin Maximale vergoeding € 25.000 voor schade aan de tuin 

of het terrein dat bij uw woonhuis hoort.

Maximale vergoeding € 25.000. - Tuinaanleg tot max 10% van het verzekerd 

bedrag de kosten van herstel van de tuin die bij 

het woonhuis hoort. Schade die is veroorzaakt 

door diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, 

storm, vorst, het omvallen van bomen of het 

afbreken van takken is uitgesloten van de dekking.

- Geen maximum (Velten/VG-IT-3)

Tuinaanleg: de kosten van herstel van de tuin die bij 

het woonhuis hoort. Schade die is veroorzaakt door 

diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, storm, vorst, 

het omvallen van bomen of het afbreken van takken is 

uitgesloten van de dekking.

Tuinaanleg: De tuinaanleg en -beplanting 

behorende bij de woning van de verzekerde is 

boven het verzekerd bedrag, tot een maximum 

van 10% daarvan, verzekerd tegen schade door 

alle gedekte gebeurtenissen, met uitzondering 

van storm, neerslag, diefstal, vandalisme en het 

omvallen van bomen en afbreken van takken.

Inboedel in een ander gebouw in Nederland Wij vergoeden maximaal € 7.500. Alleen Basisdekking 

en maximaal 3 aaneengesloten maanden. 

Wij vergoeden maximaal € 7.500. Alleen 

Basisdekking en maximaal 3 aaneengesloten 

maanden. 

Verzekerd na braak Verzekerd na braak Verzekerd na braak

Inboedel in auto/motorrijtuig Maximale vergoeding € 7.500. Voor de volgende 

spullen geldt een eigen maximale vergoeding:

- € 250 voor (zonne)brillen, contactlenzen, geld, 

geldswaardige papieren, losse edelstenen, onbewerkte 

edelmetalen, mobiele telefoons, smartphones en losse 

navigatieapparatuur;

- € 1.250 voor voer-, vaar- en luchtvaartuigen;

- € 2.000 voor sieraden;

- € 2.500 voor laptops en tablets.

Vergoeding is nooit meer dan € 7.500 per gebeurtenis 

voor alle spullen samen. Bij diefstal vergoeden wij nooit 

meer dan € 500 per gebeurtenis voor alle spullen 

samen.

Maximale vergoeding € 7.500. Voor de volgende 

spullen geldt een eigen maximale vergoeding:

- € 250 voor (zonne)brillen, contactlenzen, geld, 

geldswaardige papieren, losse edelstenen, 

onbewerkte edelmetalen, mobiele telefoons, 

smartphones en losse navigatieapparatuur;

- € 1.250 voor voer-, vaar- en luchtvaartuigen;

- € 2.000 voor sieraden;

- € 2.500 voor laptops en tablets.

Vergoeding is nooit meer dan € 7.500 per 

gebeurtenis voor alle spullen samen. Bij diefstal 

vergoeden wij nooit meer dan € 500 per gebeurtenis 

voor alle spullen samen.

Maximale vergoeding € 250,- per gebeurtenis 

verzekerd in geval van diefstal na braak aan het 

motorrijtuig. Deze dekking geldt ook in België, 

Luxemburg en Duitsland.

Maximale vergoeding € 250,- per gebeurtenis 

verzekerd in geval van diefstal na braak aan het 

motorrijtuig. Deze dekking geldt ook in België, 

Luxemburg en Duitsland.

Maximale vergoeding € 250,- per gebeurtenis 

verzekerd in geval van diefstal na braak aan het 

motorrijtuig. Deze dekking geldt ook in België, 

Luxemburg en Duitsland.

Transport ivm verhuizing Maximale bedragen voor bepaalde spullen Maximale bedragen voor bepaalde spullen Geen maximum bedragen Geen maximum bedragen Geen maximum bedragen

Extra kosten onderdak en levensonderhoud Maximaal € 25.000 Maximaal € 15.000 Maximaal 10% van het verzekerd bedrag Maximaal 10% van het verzekerd bedrag Boven het verzekerd bedrag

Noodvoorzieningen Geen maximum bedragen Geen maximum bedragen Max 10% van het verzekerd bedrag Max 10% van het verzekerd bedrag - Boven het verzekerd bedrag

- Max 10% van het verzeked bedrag (BIC 04-1)

Opruimingskosten Geen maximum bedragen Geen maximum bedragen Max 10% van het verzekerd bedrag Max 10% van het verzekerd bedrag - Boven het verzekerd bedrag

- Max 10% van het verzeked bedrag (BIC 04-1)

Saneringskosten Wij vergoeden maximaal € 5.000 Wij vergoeden maximaal € 5.000 Max 10% van het verzekerd bedrag Niet benoemd Niet benoemd

Reconstructiekosten data Max € 15.000 (diefstal uit auto max 500) Max € 15.000 Max 10% van het verzekerd bedrag Niet benoemd Niet benoemd

Geld, geldswaardige papieren in huis € 500 € 500 € 1.250 €1.250 € 1.250

Huisdieren Maximale vergoeding € 2.500 voor alle huisdieren 

samen. Verzekerd is schade die uw huisdier oploopt 

door met name genoemde oorzaken. Schade door 

ziekte valt hier niet onder.

Maximale vergoeding € 2.500 voor alle huisdieren 

samen. Verzekerd is schade die uw huisdier oploopt 

door met name genoemde oorzaken. Schade door 

ziekte valt hier niet onder.

Kleine huisdieren zijn meeverzekerd Kleine huisdieren zijn meeverzekerd Kleine huisdieren zijn meeverzekerd

Bijzondere situaties

Woonhuis gekraakt Hagel verzekerd Hagel niet verzekerd Hagel niet verzekerd Niet apart benoemd Niet apart benoemd

Woonhuis onbewoond of buiten gebruik - Inbraak, diefstal en vandalisme na braaksporen aan 

het woonhuis verzekerd

- Hagel verzekerd

- Inbraak, diefstal en vandalisme niet verzekerd

- Hagel niet verzekerd

Niet benoemd Niet benoemd Niet benoemd



Verbouw of aanbouw - Hagel verzekerd

- Onbewoond tijdens verbouw of aanbouw: inbraak, 

diefstal en vandalisme na braaksporen aan het 

woonhuis verzekerd

- Hagel niet verzekerd

- Onbewoond tijdens verbouw of aanbouw: inbraak, 

diefstal en vandalisme niet verzekerd

Directe neerslag tijdens bouw, aan- of verbouw 

niet verzekerd.

Directe neerslag tijdens bouw, aan- of verbouw niet 

verzekerd.

Niet benoemd

Schadevergoeding huurders- of 

eigenarenbelang

- Bij schade aan uw huurders- of eigenarenbelang 

vergoeden wij de schade in termijnen. In de eerste 

termijn ontvangt u 50% van de schadevergoeding. De 

rest ontvangt u op basis van nota’s die we van u 

krijgen.

- Geen restricties vergoeding bij huurders- of 

eigenarenbelang (VP IB 2018-01)

Geen restricties ivm huurdersbelang of 

eigenarenbelang

Geen restricties ivm huurdersbelang of 

eigenarenbelang

Geen restricties ivm huurdersbelang of 

eigenarenbelang

Geen restricties ivm huurdersbelang of 

eigenarenbelang

Uitsluitingen

Diefstal Uitgesloten is:

- geld door misbruik van een bankpas of creditcard met 

pincode.

- door zakkenrollen;

- van sieraden, bijzondere bezittingen en mobiele 

elektronica die u van anderen geleend of gehuurd hebt 

(geldt niet voor VP IB 2018-01);

- uit uw tuin. Maar diefstal van tuinmeubels, 

tuingereedschap en wasgoed is wel verzekerd.

- uit uw auto als uw inboedel in het zicht ligt.

Uitgesloten is:

- geld door misbruik van een bankpas of creditcard 

met pincode.

- uit uw tuin. Maar diefstal van tuinmeubels en 

wasgoed is wel verzekerd.

- uit uw auto, motor, kampeerauto, caravan of boot 

als uw inboedel in het zicht ligt.

- Uitgesloten kostbaarheden als gevolg van 

onvoldoende zorg;

Uitgesloten kostbaarheden als gevolg van 

onvoldoende zorg. 

Uitgesloten kostbaarheden als gevolg van 

onvoldoende zorg. 

Verhuur kamers (keuzedekking Verhuur) Wij vergoeden de schade niet:

- bij vandalisme, oplichting en diefstal. Maar wel als er 

braaksporen zichtbaar zijn aan het woonhuis en de 

kamer die verhuurd wordt;

- bij vandalisme, oplichting of diefstal door de huurder 

of zijn gezelschap.

Wij vergoeden de schade niet:

- bij vandalisme, oplichting en diefstal. Maar wel als 

er braaksporen zichtbaar zijn aan het woonhuis en 

de kamer die verhuurd wordt;

- bij vandalisme, oplichting of diefstal door de 

huurder of zijn gezelschap.

Geen verhuur mogelijk Geen verhuur mogelijk Geen verhuur mogelijk

Verhuur hele woonhuis (keuzedekking 

Verhuur) 

We vergoeden de schade niet:

- bij verhuur aan verschillende personen of gezinnen 

tegelijk (kamerverhuur en onderverhuur);

- bij vandalisme, oplichting en diefstal. Maar wel als er 

braaksporen zichtbaar zijn aan de kamer of aan het 

woonhuis dat verhuurd wordt;

- bij vandalisme of diefstal door de huurder of zijn 

gezelschap.

We vergoeden de schade niet:

- bij verhuur aan verschillende personen of gezinnen 

tegelijk (kamerverhuur en onderverhuur);

- bij vandalisme, oplichting en diefstal. Maar wel als 

er braaksporen zichtbaar zijn aan de kamer of aan 

het woonhuis dat verhuurd wordt;

- bij vandalisme of diefstal door de huurder of zijn 

gezelschap.

Geen verhuur mogelijk Geen verhuur mogelijk Geen verhuur mogelijk


