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Huisarts inventariswaardemeter
De garantie tegen onderverzekering, betrouwbaar en eenvoudig

Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten.

Lidnummer VvAA 

Naam en voorletter(s)              n m    n v

Adres

Postcode     Woonplaats

Praktijkadres (indien anders)

Postcode     Woonplaats

Werking vAn De WAArDemeter

Uw inventaris wordt verzekerd op basis van de nieuwwaarde. U kunt deze waarde op diverse manieren vaststellen. Gebruik van deze 

inventariswaardemeter is eenvoudig en betrouwbaar.

De vvAA HuisArts inventArisWAArDemeter; gemAk en gArAntie

De VvAA biedt u met de inventariswaardemeter een eenvoudige oplossing, die gemak en garantie met elkaar verbindt. Door 

 beantwoording van een aantal eenvoudige vragen krijgt u 100% garantie tegen onderverzekering.

De inventariswaardemeter levert als uitkomst een waarde. Deze is niet persé gelijk aan de werkelijke nieuwwaarde van uw inventaris, 

maar de VvAA handelt daar wel naar. Bij schade krijgt u rekening houdend met de voorwaarden en eventuele eigen risico’s de schade 

altijd volledig vergoed, ook indien deze meer bedraagt dan de verzekerde som. Voorwaarde is dat de vragen correct zijn beantwoord en 

u het op basis daarvan voorgestelde bedrag als verzekerde som overneemt.

En mocht bij schade blijken dat de uitkomst hoger is dan de werkelijke nieuwwaarde, dan krijgt u een gedeelte van de premie terug. 

De garantie geldt gedurende vijf jaar of zoveel eerder als het risicoadres verandert. Voor verlenging krijgt u automatisch een nieuwe 

inventariswaardemeter toegestuurd.

BelAngrijk

Voor bijzondere medische apparatuur en andere -niet-medische- bijzondere zaken in uw praktijk, zoals kunst of een verzameling, 

 vragen wij u de waarde apart te vermelden. Ook voor deze waarden geldt garantie tegen onderverzekering, maar bij een schade 

wordt maximaal het door u opgegeven bedrag vergoed. Zaken die aantoonbaar na het invullen van deze inventariswaardemeter zijn 

aangeschaft, zijn automatisch en volledig meeverzekerd.

Bij sAmenWerking

In geval van samenwerking, waarbij (delen van) de inventaris gemeenschappelijk worden gebruikt, is deze inventariswaardemeter alleen 

te gebruiken voor het bepalen van de verzekerde som voor de gehele inventaris. 

geBruik niet mogelijk

De inventariswaardemeter is niet te gebruiken voor apotheekhoudende praktijken
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1. Hoeveel  (in aantal en fte’s) aan de praktijk verbonden personen zijn er?

Huisartsen        personen   fte’s

Assistenten        personen   fte’s

2. Wat is het oppervlakte van de praktijk?   m2

3. Wordt de praktijkruimte gehuurd    n ja     n neen

4. Hoe omschrijft u uw inrichting (zie toelichting)?  n eenvoudig   n normaal  n luxe

5. Hoeveel onderzoekstafels zijn er? 

6. Hoeveel bureauplekken t.b.v. artsen, assistenten zijn er? 

7. Hoe uitgebreid is uw instrumentarium?   n basis   n uitgebreid

8. Wat is de huidige nieuwwaarde van uw (duurste):

onderzoekslamp?      n tot € 250,-   n tot € 450,-  n meer

onderzoekstafel?      n tot € 250,-   n tot € 600,-  n meer

9. Is uw telefooncentrale     n normaal   n uitgebreid

Uitgebreid is centrale met keuzemenu’s en wachtrijfuncties

10. Huurdersbelang meer dan € 10.000,- (zie toelichting) n ja, zo ja hoeveel meer?   €   n nee 

11.  Overige bijtellingen bijzondere zaken (waarden inclusief BTW) 

Wat is de huidige nieuwwaarde van: 

- de bijzondere elektronische medische apparatuur (zie toelichting)? (svp benoemen)

       - de bijzondere niet-medische elektronische apparatuur (zie toelichting)? (svp benoemen)

       - de overige niet-medische zaken (zie toelichting)? (svp benoemen/omschrijven)

12. Verzekerde som van uw huidige inventarisverzekering:  €

Aldus naar waarheid ingevuld

Datum 

Plaats Handtekening  
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toelicHting

- U bent niet verplicht de waardemeter te gebruiken, maar er is dan geen garantie tegen onderverzekering.

-  Omdat zich wijzigingen kunnen voordoen in de samenstelling van uw inventaris, zullen wij u elke 5 jaar verzoeken om de waardemeter 

opnieuw in te vullen. Ook bij verhuizing moet de waardemeter opnieuw worden ingevuld.

-  De uitkomst van de waardemeter is mede gebaseerd op de uitkomsten van waardebepalingen door een erkend  taxatiebureau, bij een 

representatief aantal huisartspraktijken.

Arts in opleiding

De arts in opleiding mag als persoon (bij vermelding van aantallen) buiten beschouwing blijven. U moet wel rekening houden met het 

aantal bureauplekken en een wat uitgebreidere instrumentarium.

omschrijving inrichting

-  Eenvoudig 

sober, meubilair gemaakt van goedkopere materialen; bureaus en tafels niet in hoogte verstelbaar; eenvoudige stoelen met 

goedkopere soorten bekleding

-  Normaal 

degelijk, veelal systeem meubilair, bureaus doorgaans uitgevoerd met meerdere tafelbladen

-  Luxe 

meubilair gemaakt van duurzame materialen, veel maatwerk, projectinrichting

Huurdersbelang (alleen bij huur van de praktijkruimte/praktijkpand)

In veel gevallen heeft u als huurder, voor eigen rekening verbeteringen of veranderingen aan het pand respectievelijk de ruimte 

 aangebracht. Het gaat hierbij om aanpassingen van het pand en dus vallen ze niet standaard onder het begrip “inventaris”.   

Denk hierbij aan de door u aangebrachte sanitaire installaties, wand-, plafond- of vloerafwerking en dergelijke. Schade aan  

“uw  aanpassingen” kunt u meeverzekeren onder het begrip “huurdersbelang”.

Bijtellingen

- Bijzondere elektronische medische apparatuur: apparatuur die niet standaard in iedere huisartspraktijk wordt gebruikt

- Bijzondere niet-medische elektronische apparatuur: bedoeld worden fax, kopieerapparaat e.d.

- Overige niet-medische zaken: zaken als kunst, verzamelingen e.d. met een substantiële waarde (van ? 2.000,- of meer)

Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zonodig toelichten
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