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Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer 
Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er 
op het polisblad iets anders staat vermeld. Waar in deze 
voorwaarden over de verzekering wordt gesproken, 
wordt de Independer Extra Schadedekking Woonver-
zekering bedoeld. Deze voorwaarden vormen met het 
polisblad van de inboedel- en/of opstalverzekering de 
inhoud van de overeenkomst. 
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Algemeen 

Artikel 1.
Algemene bepalingen 

1. Informatieplicht
Je bent verplicht om ons alle informatie te geven die be-
langrijk is voor het afsluiten van de verzekering. Wij bedoe-
len hiermee alle zaken die je weet, maar ook die je behoort 
te weten. Het gaat hierbij ook om informatie die misschien 
invloed kan hebben op onze beslissing om jou wel of niet te 
verzekeren.

2. Gegevens verzekering
De verzekeringsovereenkomst is afgesloten op basis van 
de gegevens die je voor de aanvraag van de inboedel- of 
opstalverzekering via Independer hebt doorgegeven. Die 
informatie hoort bij deze verzekeringsovereenkomst.

3. Schadevergoeding
Deze verzekering keert alleen uit als de woonverzekeraar 
bij wie je de inboedel- en/of opstalverzekering hebt afgeslo-
ten de schade aan jou vergoedt. De schade-uitkering die je 
ontvangt, moet € 10.000,- of meer zijn. 

4. Geen premiebetaling 
Deze verzekering is gratis voor jou, want Independer be-
taalt de premie van deze verzekering.

Artikel 2.
Begrippen

1. Looptijd 
De looptijd is de duur van de verzekering is een jaar. Je 
leest hier meer over in artikel 3 en 4. 

2. Independer 
Independer N.V. is de bemiddelaar bij wie je je inboedel- 
en/of opstalverzekering hebt afgesloten. Independer Servi-
ces B.V. is de gevolmachtigde die namens de verzekeraar 

Postbus 1632, 1200 BP Hilversum

3. Verzekerde woning/inboedel
De woning en/of inboedel op het adres dat op deze polis 
staat vermeld.

4. Verzekerd bedrag 
De extra schadeuitkering bedraagt € 1.000,-. 

5. Verzekerden 
De verzekerde is de eigenaar van de woning en of in-

boedel, waarvoor een woonverzekering bij Independer is 
afgesloten.

6. Woonverzekeraar
De verzekeraar bij wie jij via Independer je inboedel- en of 
opstalverzekering hebt afgesloten. 

7. Risicodrager

Brainpark II Lichtenauerlaan 102-120 
3062 ME Rotterdam
Fatum verzorgt namens Independer deze verzekering.

8. Inboedel
De inboedel zoals vermeld op het polisblad en omschreven 
in de voorwaarden van de woonverzekeraar.

9. Opstal
De woning (opstal) zoals vermeld op het polisblad en om-
schreven in de voorwaarden van de woonverzekeraar.

Begin, looptijd en einde van de verzekering

Artikel 3.
Begin en looptijd van de verzekering

1. Polis is bevestiging
Zodra je aanvraag voor de verzekering door de woonverze-
keraar is geaccepteerd, ben je verzekerd. Als bevestiging 
hiervan ontvang je van ons de polis. Deze is alleen geldig in 
combinatie met de afgesloten inboedel- en/of opstalverze-
kering bij Independer.

2. Begin van de verzekering
De verzekering (en dus de dekking) is geldig vanaf de 
ingangsdatum, die op het polisblad staat vermeld. De verze-
kering gaat nooit eerder in dan de inboedel- en/of opstal-
verzekering die je via Independer hebt afgesloten.

3. Looptijd
De verzekering is afgesloten voor een jaar en kan jaarlijks 
automatisch worden verlengd. Independer beslist hierover 
elk jaar opnieuw. Als wij niet zeker weten of de inboedel- 
en/of opstalverzekering die je via Independer hebt afgeslo-
ten nog loopt, vragen we je om ons te laten weten of we de 
polis moeten verlengen.
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Artikel 4.
Einde van de verzekering

Deze verzekering eindigt:

1. 
als de inboedel- en/of opstalverzekering eindigt, die je via 
Independer hebt afgesloten; 

2. 
als wij niet binnen 4 weken een reactie hebben ontvangen 
op ons verzoek om de verzekering te verlengen.

3. 
als de einddatum is verstreken en wij de verzekering niet 
hebben verlengd. 

4. 
volgens de wet: 

-
kering eindigt op het moment dat je niet meer in Nederland 
ingeschreven staat. 

Niet of beperkt verzekerde situatie

Artikel 5.
Niet verzekerde situaties

In de volgende gevallen ben je niet verzekerd:

1. Molest (opzettelijke schade) 
De schade is veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend 
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, op-
roer en muiterij. Deze zes vormen van molest, maar ook de 
definities van deze vormen van molest vormen een onder-
deel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars 

-
rechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.

2. Geen poging tot voorkomen van schade 
Je hebt niets gedaan om schade aan je inboedel en/of 
woning (opstal) te voorkomen of de kans erop te verkleinen, 
zoals staat vermeld in artikel 7:957 BW (zogenaamde bered-
ding). Hierdoor heb je de verzekeraar benadeeld.

3. Fraude 
Je schademelding is niet of niet geheel juist en/of je vertelt 
de waarheid niet over wat er is gebeurd. In dat geval heb 
je geen recht op uitkering van de hele schade. Dat geldt 
ook voor die onderdelen waarbij je wel de waarheid hebt 
verteld over je schade en hoe die is ontstaan.

4. Plichten niet nagekomen 
Je hebt je niet gehouden aan de plichten die in de polis 
staan. Daardoor heb je de verzekeraar benadeeld.

5. Opzet 
De schade aan je inboedel en/of opstal is ontstaan met op-
zet, door grove schuld of doordat je (on)bewust roekeloos 
bent geweest. 

6. Inbeslagneming 
Je inboedel en/of opstal is in beslag genomen door de 
Nederlandse of door een buitenlandse overheid.

Artikel 6.
Beperking terrorismerisico

Voor deze verzekering geldt het ‘Clausuleblad terrorisme-
dekking’ van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschap-
pij voor Terrorismedekking NV (NHT). De tekst hiervan is 
als bijlage aan de polis toegevoegd, maar deze kun je ook 
nalezen op www. terrorismeverzekerd.nl.

Hiervoor ben je verzekerd

Artikel 7.
Inhoud van de verzekering

1. Dit dekt de verzekering 
Je bent verzekerd voor een extra uitkering bij schade aan je 
inboedel en/of opstal. Deze uitkering krijg je als je  woon-
verzekeraar je een schade-uitkering geeft van ten minste € 
10.000,- of meer. Hoe werkt dit? 

Heb je alleen een inboedelverzekering bij ons afgesloten? 
Dan krijg je € 1.000,- als je een schade-uitkering van € 
10.000,- of meer krijgt van je woonverzekeraar voor schade 
aan je inboedel.

Heb je alleen een opstalverzekering bij ons afgesloten?
Dan krijg je € 1.000,- als je een schade-uitkering van € 
10.000,- of meer krijgt van je woonverzekeraar voor schade 
aan je opstal (huis).

Heb je voor dezelfde woning een opstal- en inboedelverze-
kering bij ons afgesloten?
Dan krijg je € 1.000,- als je een schade-uitkering van € 
10.000,- of meer krijgt van je woonverzekeraar. In dit geval 
kan de schade ook bestaan uit een deel schade aan de 
inboedel en een deel schade aan de opstal, zolang de scha-
de-uitkering samen minimaal € 10.000,- is. Beide schades 
moeten wel tot hetzelfde schadegeval behoren. 
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2. Dit valt niet onder de verzekering 
In deze voorwaarden wordt gesproken over een schade-
uitkering van je woonverzekeraar van minimaal 
€ 10.000,-. Hieronder valt niet schade door diefstal van de 
volgende zaken:
- lijfsieraden
- audiovisuele- en computerapparatuur
- bijzondere bezittingen: antiek, kunst, verzamelingen,  mu-
ziekinstrumenten
Of een combinatie van deze zaken. 

Schade

Artikel 8.
Plichten van verzekerde na schade

1. Schademeldingsplicht 
Zodra je weet of kan weten dat er schade is aan je inboedel 
en/of opstal moet je dit zo snel mogelijk aan Independer 
doorgeven.

2. Informatieplicht 
Je moet Independer of de verzekeraar binnen een redelijke 
periode naar waarheid alle informatie en papieren geven, 
die wij nodig hebben om te beoordelen of je je schade krijgt 
vergoed.

3. Medewerkingsplicht 
Je bent verplicht volledig mee te werken en niets te doen 
wat in ons nadeel kan zijn.

4. Schade voorkomen verplicht 
Zodra je weet dat je inboedel en/of opstal schade heeft of 
kan krijgen, ben je verplicht om te doen wat je kunt om dit 
te voorkomen.

5. Gevolgen van plichten niet nakomen 
 a. Je hebt geen recht op schadevergoeding als je 
  je niet aan een of meer van bovenstaande plichten 
  hebt gehouden. En als wij daardoor zijn bena
  deeld. 
 b. Wij mogen de schade, die wij door het niet-nako-
  men van een of meer van bovenstaande plichten 
  lijden of de extra kosten die wij daardoor moeten 
  maken, aftrekken van de schadevergoeding. Dat 
  mag ook als wij niet benadeeld zijn. 
 c. Je hebt geen recht op vergoeding van de schade 
  als je je niet aan een of meer van bovenstaande 
  plichten hebt gehouden en dat hebt gedaan met 
  als doel ons te misleiden. 

Behalve als de misleiding niet zwaar genoeg is om de hele 
vergoeding te schrappen. 

Artikel 9.
Vaststellen schadevergoeding

1. De vergoeding bedraagt € 1.000,-.
Je krijgt een schadevergoeding:

 als de schade-uitkering van je woonverzekeraar ten 
 minste € 10.000,- is.

 als je de volgende zaken aan ons of een andere partij 
 die wij aanwijzen, hebt gestuurd:
  de bevestiging van de schade-uitkering van de 
  woonverzekeraar
  het proces-verbaal van de aangifte bij de politie 
  (na inbraak, diefstal, vandalisme)
  het expertiserapport van de woonverzekeraar of 
  een bevestiging van de woonverzekeraar dat deze 
  er niet is
  een kopie van het schadeformulier dat je naar de 
  woonverzekeraar hebt gestuurd

Voorwaarden

Artikel 10.
Wijziging voorwaarden

Wij mogen de voorwaarden van deze verzekering voor al 
onze verzekerden tegelijk aanpassen (en bloc-clausule). Als 
we dat doen, sturen wij je een brief. Ben je het niet eens 
met de wijziging dan mag je de verzekering opzeggen.

Overige bepalingen

Artikel 11.
Adres

Post sturen wij naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. 
Verandert je e-mailadres? Dan moet je dat zo snel mogelijk 
aan ons doorgeven. 

Artikel 12.
Bescherming persoonsgegevens

Bij het aanvragen of wijzigen van een verzekering en bij een 
schademelding vragen wij persoonlijke gegevens. Deze 
worden door ons gebruikt:

 voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 voor marketingactiviteiten
 in het kader van veiligheid en integriteit van de finan-

 ciële sector
 voor statistische analyse
 om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
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Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt de Ge-
dragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële In-
stellingen’. Je kunt de volledige tekst van de Gedragscode 
nalezen op de website van het Verbond van Verzekeraars 
(www.verzekeraars.nl).

De Gedragscode kunt je ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 070-333 
8500).

Bij het afsluiten van een verzekering en voor het uitkeren 
van schades kunnen wij de gegevens van de aanvrager/ 
kandidaat verzekeringnemer inzien bij de Stichting CIS 
te Zeist. Hiervoor kunnen deelnemers van Stichting CIS  
onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te 
beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement 
van de Stichting CIS is van toepassing.

Zie www.stichtingcis.nl

Artikel 13.
Nederlands recht en klachten 

1. Nederlands recht 
Voor deze verzekering geldt het Nederlands recht. 

2. Klachten 
 a. Interne klachtenprocedure 
  Klachten die gaan over het afsluiten en de uitvoe
  ring van deze verzekering kun je richten aan: 

  Independer.nl N.V.
  Celebeslaan 2
  1217 GV Hilversum

 b. Klachtenprocedure KiFiD 
  
  deling van de klacht? Dan kun je binnen 3 maan-
  den na het besluit van Independer je klacht indie
  nen bij: 

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  0900 - FKLACHT (0900 - 3552248) www.kifid.nl


