HERBOUWWAARDEMETER
Wat u weten moet
Bij de bepaling van de inhoud van het pand moet de
garage en/of kelder meegenomen worden.
De inhoud van het pand kan overgenomen worden van
de bouwtekeningen of de WOZ-beschikking.
De berekende herbouwwaarde is inclusief:

Lengte x breedte x hoogte (buitenmuurs) =

m3

Begane Grond

……………

m3

Eerste Verdieping

……………

m3

Tweede Verdieping/Zolder

……………

m

Inpandige berging/garage/serre/kelder

…………...

m3

A: totaal m3

……………

De herbouwwaardemeter van Assuradeuren Gilde b.v.
is een hulpmiddel om op objectieve en eenvoudige
manier de herbouwwaarde van een woonhuis te
bepalen.

Categorie Woning (1,2,3,4)

Als de herbouwwaardemeter ingevuld en ondertekend
aan ons wordt gezonden, geven wij een garantie tegen
onderverzekering af, mits de meter naar waarheid is
ingevuld.

Parket/plavuizen/natuurstenen vloer

De herbouwwaardemeter van Assuradeuren Gilde b.v.
kan gebruikt worden voor:

en bijgebouwen met een maximale inhoud van
200 m3.
Bij bijzondere gebouwen, een hoger verzekerd bedrag
of een andere bouwaard en/of dakbedekking verwijzen
wij u naar de Herbouwwaardemeter Woningen van het
Verbond van Verzekeraars.
Indien er geen herbouwwaardemeter is ingevuld, kan
garantie tegen onderverzekering verleend worden na
een officiële taxatie door een beëdigd taxateur van
onroerende goederen of op basis van een ingevulde en
ondertekende Herbouwwaardemeter
Woningen van het Verbond van Verzekeraars.
Categorieën woningen
1. Rij- en hoekwoningen m3 prijs € 424
2. Twee onder één kap woningen m3 prijs € 440
3. Vrijstaande woningen (standaard) m3 prijs € 495
4. Vrijstaande woningen (luxe) m3 prijs € 594
Toelichting provinciale korting
U komt in aanmerking voor een provinciale korting van
10%, als u één van de volgende provincies woont:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland.

B. Basisprijs per m3

€

……………

=€

……………

=€

……………

€

……………

3

m3

Waardeverhogende factoren
m2 x € 100 per m2
Aangebouwde en/of vrijstaande gebouwen voor
particulier gebruik.
m3 x € 250 per m3 inhoud van
de bijgebouwen
C. Totaal waardeverhogende factoren

Berekening herbouwwaarde
A. Totaal m3 x B basisprijs per m3

……………

€

C. Totaal waardeverhogende factoren

……………

€

D. Subtotaal herbouwwaarde

……………

€

10 % provinciale korting x D subtotaal

……………

€

(Zie toelichting provinciale korting)

€

Totale Herbouwwaarde

……………

De totale herbouwwaarde is inclusief de funderingen
Naam :…………………………………………………
Adres:………………………………………………….

Man
Vrouw

Postcode:……………………………………………...
Woonplaats:……………………….…………………..
Polisnummer:………………………………………….
Verzekeringsnemer is woningeigenaar

Nee
Ja

De herbouwwaardemeter is naar waarheid ingevuld
Plaats: _________________________
Datum: _________________________
Handtekening

______________________________

