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Verschillenoverzicht Uit & Thuis/ALKP

Deze vergelijking is bedoeld ter informatie over de verschillen tussen de nieuwe Zevenwouden voorwaarden 
2021 en de oude voorwaarden. 

In dit overzicht staan de belangrijkste verschillen. Het betreft geen limitatieve opsomming. 

Algemeen

Nieuwe voorwaarden 
AP-2021 

Oude voorwaarden 
ZW-AlG-02 

Opzegtermijn Dagelijks opzegbaar Na 1e jaar dagelijks opzegbaar 
met termijn van 30 dagen 

Opzet Nieuwe opzetdefinitie Oude opzetdefinitie 

Betalingstermijn Aangepast naar wettelijke 
regeling 

30 dagen bepaling 

Inboedel 

Nieuwe voorwaarden Oude voorwaarden 

Alle gevaren 2021 Alle gevaren ZW-INB-02 

Verzekerd bedrag € 250.000,-  € 250.000,- 

Gebruik/bestemming 
Permanente particuliere 

bewoning 
Permanente particuliere 

bewoning 

Dekking verbouw 

Geen beperking. Beperkte dekking 

Alleen beperking schade als 
gevolg van niet wind-en 

waterdicht 

Dekking ander bewoond woonhuis 
 € 25.000,- 

maximaal 3 maanden 
 maximaal 6 maanden 

Dekking in andere gebouwen op buitenhuisdekking 
Maximaal 3 maanden  (diefstal en 

vandalisme na braak) 

Dekking op nieuw (nog onbewoond) 
woonadres 

Tot verzekerd bedrag 
Maximaal 3 maanden  (diefstal en 

vandalisme na braak) (diefstal en vandalisme na 
braak 

Dekking voor spullen in auto  Op buitenhuisdekking € 5.000,00 

Opruimingskosten Geen maximum Geen maximum 

Expertisekosten Geen maximum Geen maximum 

Salvagekosten Geen maximum 
werd niet genoemd, maar is 

gedekt zonder maximum 

Saneringskosten € 50.000,- € 50.000,- 

Kosten opslag en vervoer € 10.000,- € 2.500,- 

kosten noodvoorziening Geen maximum € 10.000,- 

Vervangende woning € 10.000,- € 10.000,- 
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Huurders/eigenaarsbelang 
€ 25.000,- 

€ 7.500,- 
(optie € 50.000,- en € 75.000,-) 

Tuin In huurdersbelang € 10.000,- 

Bijzondere bezittingen 
€ 100.000,- 

€ 30.000,- 
(incl. lijfsieraden) 

Diefstal lijfsieraden € 30.000,- € 5.000,- 

Schade door huisdieren € 2.500,- Geen dekking 

Vervanging sloten € 750,- € 500,- 

Inhoud koel/vrieskast (bedrag en uren) Geen maximum € 500,- 

Beroepsgoederen, kantoor-/ 
praktijkinventaris 

€ 10.000,- € 5.000,- 

Schade aan woonhuis (huurwoningen) € 1.750,- € 1.500,- 

Maximum tijdens verhuizing 
Tot verzekerd bedrag € 7.500,- 

+ alle gevaren dekking + beperkte dekking

Geld en geldswaardig papier € 500,- € 500,- 

Schade aan huisdieren € 2.500,- € 2.500,- 

Vaartuigen, aanhangwagens etc. € 1.500,- € 1.500,- 

Diefstal/vandalisme tuinmeubelen, 
tuingereedschap e.d. 

€ 5.000,- € 2.500,- 

Zitmaaier/robotmaaier 

€ 2.500,- 

€ 2.500,- 
 (alleen beperking zitmaaier) 

Mobiele elektronica 

Beperkte dekking, Meeverzekerd , 

(EUG/geen diefstal) maximum alle gevaren € 1.250,- 

Glasdekking 
Meeverzekerd, uitbreiding 
soort glas en objecten (zie 
glasdekking) 

Meeverzekerd 

Eigen risico 

€ 100,- € 100,- 

voor alle schade (ook glas) 
niet voor EUG schade (niet voor 

glas) 

afkoopbaar en mogelijkheid 
vrijwillig eigen risico 

Afkoopbaar en mogelijkheid 
vrijwillig eigen risico 

Schadevergoeding 10 jaar nieuwwaarde 40% regeling 

Dit overzicht is puur informatief. Aan de inhoud van dit overzicht is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de 
informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Bij afwijkingen zijn de polisvoorwaarden en 
het polisblad bepalend voor de dekking.  
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Buitenhuisdekking 

Standaard inboedel € 7.500,- € 5.000,- 

Bijzondere bezittingen € 3.500,- € 1.250,- 

Hobby en sportuitrusting € 2.500,- € 1.250,- 

Lijfsieraden en horloges  In bijzondere bezittingen € 1.250,- 

Navigatie € 1.500,- € 1.250,- 

Gehoorapparaten € 1.500,- € 1.250,- 

Brillen, contactlenzen € 1.500,- € 1.250,- 

Eigen risico gelijk aan standaard inboedel € 100,- 

Dekkingsgebied Werelddekking Nederland, Duitsland en België 

(elektrische) fiets, scootmobiel Onduidelijkheid over dekking niet verzekerd 

Opslag selfstorage of erkend 
verhuisbedrag 

Verzekerd, diefstal na braak Niet verzekerd 

Mobiele Elektronica  
(nieuwe dekking, alleen in combinatie met buitenhuisdekking) 

Type Elektronica mobiele telefoon, smartphone, tablet, mobiele spelcomputers, 
wearable devices zoals smartwatch, smartglasses, VR-bril. Hieronder 
vallen ook toebehoren en accessoires. 

(laptop valt onder bijzondere bezittingen en is gedekt op de normale 
inboedel + buitenhuisdekking) 

Mobiele telefoon en smartphones van ZZP-er meeverzekerd 

Dekking Alle gevaren 

Dekkingsgebied Wereld 

Verzekerd bedrag € 7.500,- 

Eigen risico € 100,- 
niet afkoopbaar 

Schadevergoeding  12 maanden nieuwwaarde, daarna vervangingswaarde met 
minimum van 20% nieuwwaarde 

Dit overzicht is puur informatief. Aan de inhoud van dit overzicht is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de 
informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Bij afwijkingen zijn de polisvoorwaarden en 
het polisblad bepalend voor de dekking.  




