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Handvatten inboedelopetal
Verbond van Vezekeraars, juni 2011

Artlkel Toellchdng
Aanrecfit
Aardlekscfiakelaar
Airconditioning (vast)
Airconditjoning (los)

o Afvalautornaat Onderdeel van een kokeninrichting
o Afodvernietiger Onderdeel van een kqJkeninrichting
o Afuoerkanaau-fiip
o Afzuigkap (inbou\ r)

AÈuiskap (los)
o Alarmin$alldie Professioned m aatìr€rk

Alarmindallatie (los)
Allesbrander
Antenne+aansluiting Onderdeel van centraal anten nesysteem

o Beeldhouwwerk
I Beeldhoum,erk (los)

Bel
Behang

o Beregeningsinstallatie
o Bestrating
o Bedimmering
o Berrdli gingsinstallatie Professioneel maatwerk

B€rr€iligingsinstallatie (los)
o B€veiligingsverlióiing Professioned maatwerk

B€veiligingsverlicùtinS (los)
o Bidet
o Bliksembeveiliginq
o Boiler
o Bouwrn ateriaal (los) LGsse bouwmaterialen (corÌìdeet of incompleet) altiid opstal
o Brie\,/enbus
o Brod kast
o Buiten barbecue / BBQ (vast)

Buit€nbarbecue / BBO (los)
Bu iteflksJken (los)

o Buitenkeuken (vast)
o Centrale verwarminqsinstallatie (cv.)
o Cenfale antenne
o Oeurdranger
o Domoticasysleem Exdusief audiovisude -en cornputerapparatuur
o Deurtdefoon
o Oouche
o Elektricitdtsleiding

Fornuis (los) Geen inbour/
o Erfafscheidi nq

Gaskachel
o Gasldding
o Ga$ank
o Geiser
o Glas in ramen en deuren
o Huisnummerplaat

Huistelefoon (i nt€rcorn)
o Inboulvapparatuur

Jao.J'zi
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ardkol loellchting
o KaJken (inbourrv)

Ko€lkast (los) Geen inbouw
o Kraan

Kunstu/erk (los$aand)
o Kunstì,ìr€rk Gern€tsdd/gefurÉ€erd

Kurkvlo€rbedekking
Lantaam
Linoleum (los en sdiimd)
Mamd€um (los erì qdaimd)

o Meterkast
o Metselwerk

Naam bord
o Olietank

Ondertapiit
o Open haard (vast)

Open haard (los)
o Parke{ (vast)
o Parket/lamjnaa! (onderling verlimd)

Parkeulaminaat (lc)
o Perqola
o Plavuizenvloer
o Rolluik Inbraakw€ring
o Sanitair
o Sauna (vast)

Sauna (los)

Schotdantenne
o Schuting
o Sceptidank
o Sl€{rtd Buiten/linnendeuren en ram en

Solarium
Stofzuiger Centrale installatie
TaDiit íos en qdiimd)
Tdefooninstdlatie

o Therm ostaat
o Toilet Indusief Sorîbak

Uithangbord
o Ventilator Centrale installatie
o VenflarmingsinSallatie
o Vijver Indusief bntein

Mnvl (los en qeliimd)

o Vlaggenstandaard In tuin of ?qn gebouw
Vlaggenstok (los)
Vlizotrap
Moertegels (ni€i steenachtig)
Volière

o Vouwwanden
o Wandtegds
o Wastafel
o windverefl

Zachte (todid) vloerb€dekking Zie tapijt
o Zonnecollec{or op dak

Zonn€,,iizal
Zonwsring Binnen en buiten

o Zwefirbad Indusief filterinstallatie. traD en dekzeil
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VERBoND VAN VERZEKERAARS

Aan brandvezekeraars aangesloten bij
het Verbond van Vezekeraars

Onzo mloruntlo
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Govmgdc lctlo
Circulaire BRA-L 1999/08 vervangen door deze circulaire

Handvatten i nboedel -opstal
De handvatten inboedel-op€tal zijn een voortzetting yan e6n eerder adviee van de afde-
lingscommiasie Brand ovor deze materie. Naast eon gewenste gedragsliJn bij het bepa-
len van welke verzekenar dekking verleent, bevatten de handvatten son aan de huldige
tijd aangepaete lijst van zaken.

De meeste poliwoorwaarden geven een beperkte omschrijving van het begrip gebouw en het
begrip inboedel. Dat kan tot interpretatieverschillen aanleiding geven. Daardoor kornt het in de
praktijk voor, dat het bi schade voor een vezekerde onduidelijk is tot welke vezekeraar hij
zich dient te wenden, dan wel dat vezekeraars onderling van mening verschillen over de
vraag wie dekking dient te verlenen.

De afdelingscommissie Brand geeft aan de leden in werueging mee oî in de praktijk als
volgt te handelen: vezekerde mag niet tussen wal en schip terechtkornen: óf de vezekeraar
van het gebouw, óf de vezekeraar van de inboedel verleent dekking, maar niet geen van bei-
den; hantering van een verkeersregel welke aansluit bij de vezekeringsovereenkomst, de ter
zake geldende wettelijke bepalingen en het rechtsgevoel van claimant.

De afdelingscommissie heeft daarom gemeend er goed aan te doen voor voorkomende garal-
len een gedragslijn te formuleren en aan haar leden aan te bieden als handyatten.
Om deze handvatten in de praktijk gemakkelijk hanteerbaar le maken, is een lijst van zaken
bijgwoegd, waarop is aangegeven ìr,elke vezekeraar - met inachtnerning van het gestelde in
de tekst - dekking dient te verlenen.

Aan de leden wordt voorts in ovenveging gegeven de handvaflen voor zover mogelijk ook toe
te passen bij schade aan bedrijfsrnatig gebruiKe gebouwen en inventiarissen/ koopmans-
goeoeren.

Informatlo: drs. M.J. van Le€uwen
Doorkiesnummer 070 - 333 86 36 Fax r*htstreeks 070 - 333 86 00 E-mail m.van.le6uwen@verzek€raars.nl
Bordewilklaan 2,2591 XR, Poslbus 93450, 2509 AL D6n Haag, Intemst wu,w.vezekeraars.nl

Boctor Schadeverzokcrlng

Girculaire
BRA-L 20í1tO4

Don Haag
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1. GEBOI'W EN INBOEDEL EIGENDOT VAN DEZELFDE PERSOON

1.1. Vezekerino oo oebouw
Behalve het gebouw zelf en al hetgeen volgens verkeersopvatting deel van het ge-
bouw uitmaakt, zal de vezekeraar van het gebouw als door hem vezekerd be-
schouu/en:
- elke andere zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet

kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toege-
bracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

1.2. Vezekerino oo inboedel
Behalve roerende zaken behorende tot de parliculiere huistrouding van vezekerde
zal de vezekeraar van de inboedel als door hem vezekerd beschouwen:
- elke andere zaak behorende tot de particuliere huishouding van vezekerde en

mits die geen deel uitmaakt van het gebouw, maar die daaraan zodanig is ver-
bonden dat zij van het gebouw kan worden afgescheiden zonder dat bescha-
diging van betekenis uordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

Alleen indien de hiervoor bedoelde 'andere zaak' zonder gebruik van enig gereed-
schap dan wel uitsluitend door veruvijding van schr@ven en/of moeren van het ge-
bouw kan worden loegemaakt, is er sprake van 'afscheiden zonder beschadiging van
betekenis'.
Zachte (te)diel) vloerbedekking (tapijt), vinyl, linoleum, kurk en marmoleum - ongeacht
de bwestiging (los of gelijmd) - worden gerekend tot de inboedel. Steenachtige vloe-
ren en vloeren van hout (tenzij los gelegd en dus niet aard -en nagelvast verbonden)
behoren toi de opstal.

2. GEBOT'W EN INBOEDEL EIGENDOM VAN VERSCHILLENDE PERSONEN

2.1. Vezekerino oo oebouw
Tenzij sprake is van 'huurdersbelang', zal de vezekeraar van het gebouw, behalve
het gebouw zelf en al hetgeen volgens verkeersopvatting deel uiÍnaakt van het ge-
bouw, als door hem vezekerd beschouwen:
- elke andere zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet

kan uorden afscheiden zonder dat beschadiging van betekenis nrordt toegebracht
aan het gebouw of aan die andere zaak.

2.2. Verzekerino oo inboedel
Behalve roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van vezekerde
zal de vezekeraar van de inboedel als door hem vezekerd beschouwen:- elke andere zaak behorende tot de particuliere huishouding van vezekerde en

mits die geen deel uiEnaakt van het geborrw, maar die daaraan zodanig is ver-
bonden dat zij van het gebouw kan worden afgescheiden zonder dat beschadi-
ging van betekenis wordt toegebracht aan het gebowv of aan die andere zaak.

Alleen indien de hierboven bedoelde'andere zaak'zonder gebruik van enig gereedschap dan
wel uitsluitend door verwijdering van schrowen er/of moeren van het gebouw kan r orden
losgemaakt, is er sprake van 'afscheiden zonder beschadiging van betekenis'.
Zachte (textiel) vloerbedekking (tapijt), vinyl, linoleum, kurk en marmoleum - ongeacht de be.
vestiging (los of gelijmd) - worden g€rekend tot de inboedel. Steenachtige vloeren en vloeren
van hout (tenlj los gelegd en dus niet aard -en nagelvast verbonden) behoren tot de opstal.
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drs. F. Soeteman
secretaris

Daarnaast zal de vezekeraar van de inboedel als door hem vezekerd onder 'huurders-
belang' beschouwen, voor zover niet reeds als inboedel aangernerK:
- elke zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan wor-

den afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis u/ordt toegebracht aan
het gebouw of aan die zaak, mits de eigenaar van de inboedel aannemelijk maakt
dat die zaak:
. na ingang van de huurovereenkornst voor het (gedeelte van het) gebouw

voor eigen rekening is aangebracht, of
. tegen betaling is wergenonen van de vorige bewoner, en in geval van

schade niet door de eigenaar van het gebouw c.q. diens vezekenar zal
worden hersteld en/of vergoed.

Lljst Inbosdel of opstal
De uitgangspunten als onder 1. en 2. genoemd, hebben geleid tot een uitgebreide lijst van
daarin opgesomde zaken, waarbij is aangegeven welke vezekeraar dekking zal verlenen
(zie bijlage).
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