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2 Volgende >

In deze voorwaarden lees jij meer over jouw verzekering
Je leest onder andere: 
• wat verzekerd is
• voor welke schade jij bent verzekerd
• voor welke schade jij niet bent verzekerd
• hoeveel jij vergoed krijgt
• wat wij van jou verwachten

Bij deze verzekering horen ook algemene voorwaarden. Deze staan op anwb.nl/verzekeringen/woonverzekering/ 
veilig-van-huis/voorwaarden.

Wij hebben de voorwaarden zo makkelijk mogelijk voor jou gemaakt
• We beginnen met een vraag en daaronder lees je het antwoord. 
• Je kunt direct in de voorwaarden zoeken. Dat doe je via de zoekfunctie naast de inhoudsopgave.
•  De onderstreepte woorden zijn begrippen. Als je erop klikt, ga je naar de uitleg. Deze staat dan bovenaan op het 

scherm.
•  Je scrolt makkelijk door de voorwaarden met behulp van de knoppen <Vorige | Volgende>. Deze staan onderaan de 

pagina aan de linkerkant.
• Wil je snel terug naar de inhoudsopgave? Klik dan op Inhoudsopgave, rechts onderaan de pagina.  

Wie zijn verzekerd? 
Jij als verzekeringnemer en je gezin.

Wat is verzekerd? 
Deze verzekering is een aanvulling op je inboedelverzekering. Smartphones en tablets zijn 
in en buiten je huis verzekerd voor schade door van buitenkomende schadeoorzaken die 
plotseling en onvoorzien zijn.

Wat is niet verzekerd? 
Aanvullend op de inboedelverzekering zijn ook de volgende schades niet verzekerd:  
•  Schade door te hoge spanning of kortsluiting of doordat de batterijen lekken. 
• Schade aan een geleende, gehuurde, uitgeleende of verhuurde smartphone en tablet.
•  Schade aan en diefstal van een smartphone of tablet als die is achtergelaten in het 

personencompartiment van de auto.

Wat vergoeden wij? 
Per schadegebeurtenis is de maximumvergoeding € 5.000,-. Heb je een eigen risico? Dan wordt dit 
in mindering gebracht op de vergoeding.

Schade aan smartphone of tablet wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde. Dit is een 
vervangende smartphone of tablet van dezelfde soort en kwaliteit die je nu nieuw kunt kopen of 
het hieraan gelijkgestelde bedrag. Als de smartphone of tablet niet meer leverbaar zijn gaan we uit 
van een vergelijkbare vervangende smartphone of tablet.

•  De schade wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde als de smartphone of tablet ouder 
is dan twaalf maanden en de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 
40% van de nieuwwaarde.

•  Kan de smartphone of tablet hersteld worden? Dan vergoeden wij de herstelkosten.
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Wat is jouw eigen risico per schadegebeurtenis?
Je hebt geen eigen risico als je je schade laat herstellen door een door ons geselecteerde hersteller 
of wanneer herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van diefstal. In alle andere gevallen geldt 
een eigen risico van € 50,-.

Wat is indexering?
Wij kunnen jaarlijks de premie aanpassen. Dit noemen wij indexering.
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Begrippenlijst Smartphone en tablet
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schadeoorzaak

Vergoeding

Verzekeringnemer

Begrip Wat wij hieronder verstaan

De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering, slijtage 
of economische ontwaarding als gevolg van snelle modelwisseling en technische vooruitgang.

Personen die in het Nederlandse bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven. Zij wonen 
in gezinsverband samen.

Alle kosten verbonden voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de smartphone of tablet.

Elk jaar stijgen de kosten voor reparatie of vergoeding van schade. Voorbeelden hiervan zijn: 
stijgende lonen, stijgende materiaalkosten, betere maar ook duurdere reparatiemethoden of hogere 
vergoedingen op basis van rechtspraak. Het aanpassen van de premie om deze kostenstijgingen 
op te vangen heet indexering. Ieder jaar kunnen we deze indexering doorvoeren op de 
hoofdpremievervaldag. Deze datum staat op jouw polisblad.

Het bedrag dat je voor je verzekering betaalt.

Een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, met één oorzaak en die 
schade tot gevolg heeft.

Een smartphone is een mobiele telefoon met uitgebreide computerfuncties. Een tablet is een 
computer met touchscreen zonder vast toetsenbord. Onder smartphone en tablet verstaan wij ook: 
smartwatch, digitaal sporthorloge en smartglasses.

Een onvoorziene, plotselinge en onverwachte schadegebeurtenis waarvan de oorzaak buiten de 
spullen ligt. Bijvoorbeeld schades als gevolg van brand, water, inbraak of diefstal.

Het bedrag dat wij betalen naar aanleiding van een schadegebeurtenis.

De persoon die de verzekering heeft afgesloten.
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