
 
Verzekeringscertificaat inboedelverzekering 

Certificaat <nummer>behorende bij polisnummer:  990-246575 t.n.v.: Stichting Duwo   

Algemene gegevens 

De houder van dit certificaat is de verzekerde in de zin van de inboedelverzekering. 
Dit certificaat is alleen geldig, indien het behoort bij een geldig huurcontract, afgegeven door de Stichting Duwo 
en de houder van dit certificaat dezelfde persoon is als de in het huurcontract genoemde huurder. 

Inboedel 

De huishoudelijke inboedel van de certificaathouder, aanwezig in de gehuurde woning/wooneenheid of in de daarbij behorende 
gemeenschappelijke ruimten. 

Verzekerde gevaren (verkorte opsomming) 

� Brand-, vliegtuig-, ontploffing- en blikseminslagschade. 
� Diefstal of poging daartoe na braak. 
� Rook en roet plotseling uitgestoten uit een schoorsteen. 
� Instorting van het gebouw of een gedeelte van het gebouw. 
� Water en stoom mits onvoorzien uitgestroomd uit een aan- of afvoerleiding van de waterleiding, centrale verwarming-, 

airconditioning- en sprinklerinstallaties. 
� Regen, sneeuw, hagel of smeltwater onvoorzien het gebouw binnengekomen, mits niet binnengekomen door openstaande 

ramen, deuren of luiken. 

Uitsluitingen 

� Schade ontstaan door aardbeving-, vulkanische uitbarsting en overstroming. 
� Schade ontstaan aan zaken verzekerd op speciale polissen ongeacht de ingangsdatum.  
� Schade opzettelijk veroorzaakt door de certificaathouder zelf of (onder)huurder, logé, huisgenoot in de breedste zin des 

woords. 
� Diefstalschade zonder sporen van braak. 
� Schade veroorzaakt door water afkomstig uit brandslangen anders dan voor brandblussing. 

Verzekerde bedragen 

� Verzekerd bedrag maximaal € 10.000,00 per gebeurtenis. 
� Diefstal na braak, van audio,- audiovisuele- en computerapparatuur met een maximum van € 3.000,00 per gebeurtenis. 
� Diefstal na braak, van geld, geldwaardig papier met een maximum van € 454,00 per gebeurtenis. 
� Diefstal na braak, van lijfsieraden tot ten hoogste 10% van de verzekerde som. 

Eigen risico 

• Voor elke schade geldt een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis. Voor schade in een gemeenschappelijke ruimte 
wordt het eigen risico beperkt tot €  150,00 voor alle certificaat- houders tezamen. 

Schademelding 

• Schade dient binnen 3 maal 24 uur rechtstreeks gemeld te worden bij Raetsheren van Orden B.V.  

• Telefoon : 072 - 541 41 51 

• Postadres : Postbus 1015, 1810 KA  ALKMAAR 

• E-mail : schade@rhvo.nl 

Informatiedesk 

Voor inhoudelijke vragen over de verzekeringsvoorwaarden is er een “info-desk”  welke  tijdens kantooruren te bereiken is op 
telefoonnummer 072 -541 41 51 onder vermelding “Info-desk”. 

Duur en einde van de overeenkomst 

Ingangsdatum is gelijkgesteld aan de afgiftedatum van dit certificaat voor de wooneenheid en eindigt bij het aflopen van het 
huurcontract van de wooneenheid of bij non-betaling. 
 
Dit certificaat is slechts een uittreksel van de originele polis alsmede van de polisvoorwaarden en de daarbij behorende 
clausules en clausuleblad. De originele bescheiden liggen ter inzage bij uw corporatie. De tekst van de polis zal in alle gevallen 
prevaleren boven de tekst van dit certificaat. 

Privacyreglement: 

De op dit certificaat ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen gegevens kunnen worden opgenomen 
in de door Raetsheren Van Orden gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 
De persoonsregistratie is op 1 juli 1990 bij de Registratiekamer aangemeld. Een afschrift van het aanmeldingsformulier ligt op 
het kantoor van Raetsheren Van Orden ter inzage. 

 
 


