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Schade b� verhuizing, wat is verzekerd?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker als je al je spullen van de ene naar de andere
woning verhuist. Maar welke verzekering moet je aanspreken als je schade hebt? En
wat is er precies verzekerd?

Nederlanders verhuizen in hun leven gemiddeld zo’n zeven keer en b�na geen enkele verhuizing
verloopt geheel zonder schade. Vaak gaat het om kleine dingen van weinig waarde, zoals
b�voorbeeld een kof�ekopje of wat glazen. Maar als je hele verzameling oud porselein aan
gruzelementen valt of je nieuwe 8k-tv gaat stuk, is het prettig om goed verzekerd te z�n.

Verhuisbedr�f
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van een verhuisbedr�f en één van de verhuizers
veroorzaakt de schade, dan kun je die op het bedr�f verhalen. De meeste bedr�ven z�n hiervoor
verzekerd. Wil je zekerheid, ga dan in zee met een bedr�f dat een keurmerk heeft. Huur je verhuizers
zwart in? Dan is de kans veel kleiner dat je een schadevergoeding kr�gt.

Inboedelverzekering
Ook als je zelf iets kapot maakt t�dens de verhuizing ben je meestal verzekerd. Op je
inboedelverzekering, om precies te z�n. Maar let op: lang niet alle inboedelverzekeringen dekken alle
schade! Lees de voorwaarden daarom weer eens goed door.

Nieuwe adres doorgeven
Verder is het verstandig om op voorhand je nieuwe adres door te geven, omdat je lopende
inboedelverzekering in principe geldt voor je huidige/oude adres. Neem daarom alt�d contact op met
je adviseur voordat je gaat verhuizen.

Vriendendienst
Als vrienden of familieleden die helpen b� de verhuizing schade veroorzaken, z�n ze daar volgens de
letter van de wet niet zelf verantwoordel�k voor. Maar gelukkig hebben verzekeraars de zogenaamde
vriendendienstclausule opgenomen in de voorwaarden van hun aansprakel�kheidsverzekeringen.
Dus kunnen z� deze schades claimen en jou op die manier schadeloos stellen.

Meer informatie
Ga je binnenkort verhuizen en wil je meer weten? Heb je vragen over je inboedelverzekering of
aansprakel�kheidsverzekering? Neem dan eens contact met me op. Als Erkend Financieel Adviseur
ken ik als geen ander de regels rondom verzekeringen en hypotheken. Ik help je graag verder.

Meer weten?
Heb je een vraag over dit bericht of
meer weten over �nancieel advies?
dan gerust contact met me op.

R. Rietbergen
RBG Assurantiën BV
Colonnade 52
2134AJ HOOFDDORP

 0252-681460

Erkend Financieel Advi
R. Rietbergen is een Erkend Financ
Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Stuur m� een mail

Specialist in de woning�nancie

K�kt verder dan jouw hypothee

Bewezen deskundig

Alt�d up-to-date

Integer en persoonl�k

Creëert overzicht en inzicht

Houdt zich aan de beroepscode
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LevenWonen.nl is een initiatief van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.


