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Voorwaarden verzekeraar A, B en C

Verzekeraar A

Verzekeraar A biedt alleen een dekking bij verhuur op de inboedelverzekering. Dit zit standaard in de polisvoorwaarden. Je 

betaalt geen extra premie, de verhuur is standaard meeverzekerd. Er geldt wel een aantal regels: 

• De dekking is maximaal € 100.000,-. 

• Er is dekking voor de meest ingrijpende schades. Bijvoorbeeld brand, blikseminslag, storm, regen en lekkage.

• Diefstal is alleen verzekerd als er sporen zijn van inbraak. 

• Je hebt een eigen risico van € 250,-. 

• Je moet normaal gesproken zelf in de woning wonen. 

• Je mag de woning maximaal 2 maanden per jaar verhuren.

Verzekeraar B

De dekking van verzekeraar B geldt alleen voor de inboedelverzekering. Deze dekking moet je wel extra meeverzekeren en je 

betaalt daardoor ook meer premie. Als je dit hebt meeverzekerd, gelden de volgende voorwaarden: 

• Je hebt alleen een basisdekking (ook als kies je voor allrisk-dekking) tijdens de verhuurperiode. 

• Je mag de woning maximaal 17 weken verhuren. 

• Je moet zelf het dagelijkse toezicht doen (dus niet uitbesteden). 

• Diefstal is alleen verzekerd als er sporen zijn van inbraak. 

• Geen dekking voor vandalisme of diefstal door de huurder. 

• Geen dekking bij verhuur aan meerdere verschillende personen of gezinnen.

Verzekeraar C

Verzekeraar C deed al eerder mee aan verzekeringen voor de deeleconomie, maar nog niet voor woonverzekeringen. Sinds 30 juli 

is dat wel het geval en hebben zij de voorwaarden van hun woonverzekeringen aangepast. Daar zit nu standaard een dekking in 

voor het tijdelijk verhuren van jouw huis. Net als de andere verzekeraars, heeft ook Verzekeraar C een paar regels hiervoor:

• Je verhuurt aan toeristen.

• Je regelt dat zelf, bijvoorbeeld via een boekingssite als Airbnb of Wimdu.

• Er is een huurovereenkomst.

• Je verhuurt jouw woning maximaal 60 dagen per jaar.

• Schade door diefstal tijdens de verhuur is alleen gedekt als er inbraakschade is.


