
 

 
[naam] 

 
[adres]  

 
[postcode/woonplaats]  

 
 
 

GOUDA, [datum dagtekening] 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Betreft    : gegarandeerd goed verzekerd met de inboedel- en/of herbouwwaardemeter  
 
Onze referentie   : [relatieummer] 
Omschrijving   : [omschrijving pakketsoort] 
 
Pakketnummer   : [pakketnummer] 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Geachte [aanschrijftitel] 
 
Momenteel hebt u via ons kantoor een inboedel- en/of opstalverzekering lopen. Graag maken wij u attent op de mogelijkheid 
om deze uit te breiden met een garantie tegen onderverzekering. 
 
Garantie tegen onderverzekering inboedel 
Graag leggen wij u aan de hand van een voorbeeld uit wat met ‘onderverzekering’ wordt bedoeld. Stel, u hebt uw inboedel 
op enig moment verzekerd voor een totaalbedrag van € 40.000,-  In de loop der tijd worden er nieuwe spullen aangeschaft, 
waardoor het verzekerd bedrag tussentijds moet worden aangepast. In de praktijk is het echter ondoenlijk om iedere 
verandering in uw inboedel aan ons door te geven. Maar wat als er zich een schade voordoet van € 6.000,- en de werkelijke 
waarde van de inboedel had € 60.000,- moeten zijn in plaats van € 40.000,- ? In dit geval is er sprake van onderverzekering. 
Het gevolg hiervan is dat u een evenredig deel van de schade uitgekeerd zal krijgen. In dit voorbeeld zou de uitkering  
€ 4.000,- bedragen. Van de totale schade wordt € 2.000,- dus niet vergoed ! 
 
Garantie tegen onderverzekering opstal 
Graag leggen wij u aan de hand van een voorbeeld uit wat met ‘onderverzekering’ wordt bedoeld. Stel, u hebt uw woning op 
enig moment verzekerd voor een totaalbedrag van € 200.000,-.  In de loop der tijd zijn er verbouwingen geweest,  waardoor 
het verzekerd bedrag tussentijds moet worden aangepast. In de praktijk is het echter ondoenlijk om iedere verandering aan 
uw opstal aan ons door te geven. Maar wat als er zich een schade voordoet van € 25.000,- en de werkelijke waarde van de 
woning had € 250.000,- moeten zijn in plaats van € 200.000,- ? In dit geval is er sprake van onderverzekering. Het gevolg 
hiervan is dat u een evenredig deel van de schade uitgekeerd zal krijgen. In dit voorbeeld zou de uitkering € 20.000,- 
bedragen. Van de totale schade wordt € 5.000,- dus niet vergoed ! 
 
Wij bieden u graag zekerheid in geval van schade 
Ons kantoor streeft ernaar dat u optimaal verzekerd bent en dat u niet voor verrassingen komt te staan bij schade. Op uw 
huidige polis is het echter mogelijk dat uw verzekerd bedrag te laag is, en zonder garantie tegen onderverzekering loopt u het 
risico dat u in geval van schade niet het volledige schadebedrag vergoed krijgt. Dit risico kan worden uitgesloten door 
bijgaande waardemeter(s) in te vullen. Bovendien hebt u gedurende de garantieperiode van 5 jaar voor inboedel en 10 jaar 
voor uw woonhuis geen omkijken meer naar uw polis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Graag zien wij uw reactie spoedig tegemoet 
Het invullen van dit formulier zal enkele minuten van uw tijd in beslag nemen en het geeft u de zekerheid dat een gedekte 
schade volledig wordt vergoed. Wacht daarom niet langer met het invullen en retourneren van de waardemeter en voorkom 
dat u onnodig lang risico loopt. 
 
Vragen? Wij helpen u graag! 
Indien u hulp kunt gebruiken bij het invullen of andere vragen hebt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  
 
Terug sturen van de inboedel- en/of herbouwwaardemeter ? 
U kunt de inboedel- en/of herbouwwaardemeter terug sturen op de volgende wijze: 

 Via de post naar:  
Hornes Assurantien, Wilhelmina van Pruisenlaan 145, 2807 KH  GOUDA (voldoende frankeren); 

 Via de mail naar: 
actie@hornes.info; 

 
Na ontvangst van de inboedel- en/of herbouwwaardemeter ontvangt u van ons een aangepaste polis met de garantie tegen 
onderverzekering. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Hornes Assurantien CV  
 
 
Bijlage: 

 Inboedelwaardemeter 
 Herbouwwaardemeter 

 
 


