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De inboedelpremie blijkt te wisselen per postcode  
en soms zelfs per huisnummer. Waar je  

woning bij de ene verzekeraar in een risicozone valt,  
ben je bij de andere juist voordelig uit.

één straat verder,
dubbele premie

postcode bepaalt de kosten

inboedelverzekeringen

stad het meest op postcodeniveau. 
Andere verzekeraars hanteren een 
veel grovere indeling en maar twee 
premies, zoals Klaverblad, Kroodle, 
United Insurance en Zelf.
Binnen Utrecht-stad spant ASR de 
kroon wat premieverschillen tussen 
de postcodes betreft. De laagste 
allrisk-jaarpremie (€134) voor een 
post codegebied bij Amelisweerd 
verschilt maar liefst 154% van de 
hoogste inboedelpremie (€340) voor 
een postcode in de wijk Overvecht 
(zie de kaart). ASR licht toe dat het 
hogere inbraakrisico in grote steden 
in de premies verwerkt is en dat er 
daarnaast wordt gekeken naar de 
schadekans. ‘De risico’s en premies 
in een straat kunnen wisselen, bij-
voorbeeld als aan de ene kant een 
studentenflat staat en aan de andere 

De verhuizing van John van der Keur 
en zijn gezin uit Capelle aan den IJs
sel naar Rotterdam Alexanderpolder 
zorgt voor een onverwachte kosten
post. Als hij het nieuwe adres aan 
inboedelverzekeraar Aegon door
geeft, krijgt hij een extra premie van 
€124 voor de kiezen. De verzekeraar 
denkt deze extra premie nodig te 
hebben vanwege de vele diefstallen. 
Of een woonadres in een ‘risicogebied’ 
ligt, wisselt per verzekeraar. De pre-
mies van woonverzekeringen worden 
mede bepaald door de postcode en 
soms het huisnummer. Reaal differen-
tieert voor enkele verzekeringen zelfs 
op huisnummertoevoeging (zie ook 
pagina 43). Ook Ditzo geeft aan de 
premies op huisnummer te bepalen, 
Hema wil dit eveneens gaan doen 
voor een ‘zo eerlijk mogelijke premie-
bepaling’. Er zijn dus ook in een straat 
premieverschillen mogelijk. 

postcodebeleid
Om na te gaan in hoeverre de post-
code meespeelt bij de premies van 
de inboedelverzekering, zoomden 
we in op de provincie Utrecht. De 
postcode is voor woonverzekeraars 
geen reden om iemand een polis te 
weigeren, maar wel om de premie 

aan te passen. Daarbij spelen ook de 
kenmerken van de woning, de inboe-
del en de gezinssamenstelling een 
rol. Woningen kunnen wel gewei gerd 
worden door verzekeraars op basis 
van bepaalde kenmerken, zoals het 
type, de ouderdom en een ‘riskante’ 
ligging. 
We bekeken de premies voor een  
stel van 55 jaar zonder kinderen, wo-
nend in een rijtjeshuis van €227.000. 
Verschillen in premie komen volledig 
voor rekening van de postcode, want 
alle overige bepalende factoren zijn 
identiek. Van de 31 bekeken inboedel-
verzekeraars blijken er 17 een postco-
debeleid te hanteren. Aegon, Allianz, 
Aon, ASR, Avéro Achmea, Ditzo, 
Hema, Interpolis, Klaverblad, Kroodle, 
London, Polis Direct, United Insurance 
en Zelf differentiëren de premies tot 
op postcodeniveau. En soms zelfs tot 
op postcode-lettercombinatie, zoals 
Allianz, ASR, Avéro Achmea, Ditzo, 
 Interpolis, London en Zelf. BLG Wo-
nen, SNS en Reaal gaan nog verder:  
zij maken onderscheid op adres niveau 
én huisnummertoevoeging.

Hoeveel scheelt het?
De inboedelpremies van ASR, Ditzo 
en Interpolis wisselen in Utrecht-

 op onze site
Wie zijn inboedel en opstalpolis 
combineert, krijgt vaak premie
korting. Vergelijk de premies en 
voorwaarden voor uw woonadres 
via onze vergelijker: consumen
tenbond.nl/inboedelopstal
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Inboedelpremies in Utrecht bij ASR

Jaarpremies, inclusief assurantiebelasting, voor een standaard inboedelverzekering voor een stel van 55 jaar zonder inwonende kinderen; de  hoofd-
kostwinner verdient €2400 ne�o per maand. Het stel woont in een vierkamer-rijtjeshuis (koopwoning) uit 1975 met een WOZ-waarde van €227.000.

Bron: MoneyView. Peildatum: 1 juli 2015  
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In het 
premiebeleid is 
transparantie 
ver te zoeken”

kant een seniorenfl at’, aldus de verze-
keraar. Ook bij Aegon (130%), Allianz 
(98%) en Avéro Achmea (82%) zijn 
de premieverschillen fors tussen de 
‘goedkoopste’ en ‘duurste’ postcodes 
in Utrecht-stad. Ook zij baseren hun 
beleid mede op eigen statistieken.

Vier keer zo veel
Hoe wisselend de verzekeraars 
risico’s inschatten, blijkt wel uit de 
allrisk-premies op de Utrechtse 
 Talmalaan in de Staatsliedenbuurt. 
Hier is de hoogste inboedelpremie 
van Allianz met €459 vier keer zo 
veel als de laagste van Zelf (wel met 
€150 eigen risico). Ook op een post-
code aan de Gruttersdijk vlak bij

de populaire Vogelen buurt zijn de 
verschillen enorm: Avéro Achmea 
(€186), Interpolis (€146) en Zelf 
(€104) hanteren hier hun laagste pre-
mie, Aon (€219, eigen risico €100), 
Ditzo (€362), Hema (€190) en Polis 
Direct (€233) juist een van de hoog-
ste. En zo zijn er talloze voorbeelden.
Ben Schellekens, campagneleider 
fi nan ciën bij de Consumentenbond: 
‘Het risicobeleid van de verzekeraars is 
erg ondoorzichtig. Wij pleiten ervoor 
dat ze zich baseren op schadestatistie-
ken die voor iedereen in te zien zijn.’

Stad of dorp
Woonverzekeraars zonder ‘postcode-
beleid’ hebben een grovere premie-

indeling, zoals per plaats of gemeen-
te. De Goudse bijvoorbeeld heeft 
Nederland ingedeeld in tien regio’s 
en bepaalt de premie aan de hand 
van de gemiddelde schadelast en het 
aantal claims per regio. 
Ook Delta Lloyd, Nationale-Neder-
landen en Ohra hanteren een be-  >>
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INBOEDELVERZEKERINGEN

OPSTAL-
VERZEKE-
RINGEN
Bij inboedelver-
zekeringen speelt 
de postcode 
een grotere rol 
dan bij opstal-
verzekeringen. 
Maar ook voor 
opstalverzeke-
ringen hanteren 
verzekeraars een 
postcodebeleid; 
wel zijn de pre-
mieverschillen 
kleiner en komen 
ze bij minder ver-
zekeraars voor 
dan bij inboedel-
verzekeringen. 
De opstalpremies 
zijn sterker 
a� ankelijk van 
de woningken-
merken, zoals de 
woningwaarde 
en de aard of het 
type woning. Zo 
gee�  een houten 
huis of huis met 
een rieten dak 
meer risico op 
brand en betaal je 
daarvoor dus een 
hogere premie 
of soms word je 
niet eens door 
de verzekeraar 
geaccepteerd.

perkte regio-indeling voor de pre-
mies. Bij ABN Amro, ANWB, Delta 
Lloyd, ING, Kroodle, de Nederlanden 
van Nu, Ohra, Unigarant en United
Insurance speelt de postcode alleen 
voor Utrecht-stad een rol bij het be-
palen van de hoogte van de inboedel-
premie, niet voor de rest van de 
provincie.
Het brand- en inbraakrisico is be-
langrijk voor de premiebepaling van 
woonverzekeringen. Wie verhuist 
van een dorp naar de stad, betaalt 
waarschijnlijk meer inboedelpremie 
vanwege een hoger risico op diefstal. 
In Utrecht-stad ligt de gemiddelde 
allrisk-inboedel-jaarpremie voor ons 
stel van 55 op €215; grofweg 40% 
hoger dan de gemiddelde premie 
van €155 elders in de provincie. Lan-
delijk gezien zijn de inboedel premies 
in de vier grote steden  (Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam en Utrecht) 
hoger dan in de rest van Nederland. 

Geen transparantie
We hebben het Verbond van Ver-
zekeraars gevraagd naar de gemid-
delde schadekans en geclaimde 
schadebedragen in deze vier steden 
en andere regio’s, maar kregen hierin 
geen inzage. Wel blijkt uit de cijfers 
dat het inbraak- en brand risico juist 
beneden gemiddeld is in de vier gro-
te ge meenten. 
De hogere premies in de steden 
zouden volgens het Verbond mede 
te wijten zijn aan de hogere schade-
bedragen en grotere kans op andere 

Marlies
Feytens

‘goed 
vergelijken’

‘Woonver-
zekeraars 
schieten alle 
kanten op 
met hun 
risicobeleid’ 
Marlies Feytens, 
redacteur-onder-
zoeker bij de Con-
sumentenbond:
‘Bij sommige ver-
zekeraars betaal je 
na een verhuizing 
meer premie voor 
precies dezelfde 
inboedel, en dat 
verrast de ver-
zekerden vaak. 
Woonverzekeraars 
schieten alle kan-
ten op met hun ri-
sicobeleid. Ze zijn 
bovendien vaag 
over hun beleid en 
de schadestatis-
tieken. Het is on-
duidelijk waarom 
je op een bepaald 
adres bij de een in 
een risicogebied 
valt en bij de ander 
niet. Goed verge-
lijken dus, en na 
een verhuizing 
checken of je nog 
wel voordelig uit 
bent met je polis.’ 

schades, zoals water schade.
Onduidelijk blijft waarom de ene 
woonverzekeraar een zogenoemd 
postcodebeleid hanteert en de ande-
re niet. Verzekeraars zijn in principe 
vrij in hun premiebeleid, mits er geen 
sprake is van discriminatie, maar 
transparantie is ver te zoeken. 
Zo kreeg een van onze leden een 
weinig verhelderende toelichting op 
de premieverhoging van €78 voor 
haar inboedelverzekering bij Interpolis. 
Ze verhuisde eind vorig jaar van een 
koophuis in Amsterdam Oost naar 
een huurwoning in Zuidoost. Tussen-
persoon Rabobank geeft kortweg 
als reden voor de omhooggevlogen 
premie dat ‘het systeem dit zo heeft 
uitgerekend’, vanwege een gebied met 
een verhoogd risico. Daarnaast zou er 
in huurhuizen meer geclaimd worden. 
Als we navraag doen bij Interpolis, 
geeft deze heel algemeen aan dat de 
postcode nu eenmaal mede risico-
bepalend is voor de inboedelpremie.
De familie Van der Keur, waarmee 
we dit artikel begonnen, nam geen 
genoegen met de forse extra premie. 
Het gezin is inmiddels overgestapt 
naar een goedkopere inboedelpolis 
met hetzelfde verzekerde bedrag 
en tegen vergelijkbare voorwaarden 
bij SNS. <<

In de 4 grote 
steden is het 
inbraakrisico 
juist beneden-
gemiddeld”

schades, zoals water schade.
Onduidelijk blijft waarom de ene 
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