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Preventiemeter Inboedel (Woon- & VrijeTijdpakket)

Naam verzekeringnemer     Polisnummer                 

De preventiemeter bestaat uit de onderdelen A en B. Onderdeel A bestaat uit drie vragen waarmee het maximale voordeel van 20% al behaald 

kan worden. Heeft u het maximale voordeel bij A nog niet bereikt dan kunt u onderdeel B ook invullen. Bij onderdeel B wordt per vraag een 

aantal punten gegeven. Ook bij onderdeel B kunt u maximaal 20% voordeel behalen. In de tabel kunt u zien welk voordeel de score bij B 

oplevert. Tezamen (A+B) kan het voordeel nooit meer dan 20% bedragen. Zie voor een toelichting op de vragen eventueel ommezijde!

Onderdeel A

1) Is de woning voorzien van een elektronische inbraakalarminstallatie?  ja (indien ja ga naar A2; anders A3) 5 %

2) Is voor deze inbraakalarminstallatie een meldingsformulier afgegeven?  ja 5 %

3) Is voor uw woning het politiecertifi caat Veilige Woning afgegeven en/of 

is uw woning gebouwd na 01-01-2000?  ja 10 %

Subtotaal (indien dit totaal al 20% is, hoeft u onderdeel B niet meer in te vullen)          %

Onderdeel B    

1. Inbraak aantal

NIET invullen indien vraag A3) met “ja” is beantwoord punten

a)  Is beveiligingsverlichting rondom de woning aanwezig? ja 2

b)  Zijn alle buitendeuren voorzien van een hoofdslot en minimaal één bijzetslot? ja 4

c)  Zijn alle draaibare ramen voorzien van afsluitbare vergrendelingen? ja 4

d)  Staat op alle “van buiten bereikbare” sloten het SKG-keurmerk aangegeven? ja 4

e) Zijn alle naar buiten draaiende deuren en ramen aan de scharnierzijde voorzien 

 van dievenklauwen of -pinnen? ja 3

f)   Zijn schuifdeuren* voorzien van een uittilblokkering? ja 3

g)   Zijn de buitendeuren voorzien van een anti-inbraakstrip? ja 3

Subtotaal           

2. Brand

a)  Is in de woning een blusapparaat aanwezig met een inhoud van  < 6 kg./ltr. ja 2

   > 6 kg./ltr. ja 4

b)  Is de woning voorzien van ten minste 1 rookmelder?  ja 2

c)  Is in de keuken een blusdeken voorhanden?  ja 4

Subtotaal           

3. Waterschade

a)  Is de afvoerslang van de (af)wasmachine (vast) in de afvoerleiding bevestigd ? ja 2

b)  Is de (af)wasmachine voorzien van een waterslot?  ja 3

c)  Staat de (af)wasmachine in een ruimte voorzien van een vloerschrobputje of in een 

   lekbak voorzien van een afvoer?   ja 3

Subtotaal           

4. Bliksem/Overspanning     

a) Is alle audio-/visuele- en computerapparatuur beveiligd tegen bliksem/overspanning? ja 3

Subtotaal           

Totaal aantal punten         =   % 

Aantal punten Korting Aantal punten Korting

0-5 0% 26-35 10%

6-10 3% 36-40 15%

11-15 5% 41 en meer 20%

16-25 8%

Totale preventievoordeel (het maximaal te verlenen voordeel) bedraagt 20%         % **

 *   Indien niet aanwezig mag “ja” worden aangekruist

**  AEGON behoudt zich het recht voor af te wijken van de hier verkregen uitkomst indien het aangeboden risico hiertoe aanleiding geeft.
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Toelichting Preventiemeter

Onderdeel A

1) De bij dit punt bedoelde elektronische inbraakbeveiliging dient aan een aantal basisvereisten te voldoen, t.w.:

 • inschakeling is alleen mogelijk d.m.v. een codepaneel, afstandsbediening of sleutel (dus geen “normale” aan/uit-schakelaar)

 • het systeem is voorzien van een noodvoeding (accu/batterij)

 •  het systeem is voorzien van een ruimtelijk werkende detector in de woonkamer

 • het systeem is voorzien van een akoestische signalering (luid alarm) 

2) Indien de woning is voorzien van een elektronische inbraakinstallatie, welke is aangebracht door een gecertifi ceerd beveiligingsbedrijf, 

verklaart dit bedrijf d.m.v. een af te geven meldingsformulier, dat de maatregelen zijn uitgevoerd conform de product- en installatie-

eisen die de Stichting Kwaliteitsborging Preventie daaraan stelt. Dit meldingsformulier dient te worden overgelegd.

3) In een aantal gemeenten kunt u zich door preventie-adviseurs van de politie laten adviseren over woningbeveiliging. Wanneer u dit advies 

opvolgt en de preventie-maatregelen worden goed gemonteerd, geeft de politie een veiligheidscertifi caat af. Dit certifi caat dient te worden 

overgelegd.

Onderdeel B

B1 Inbraak

a) Onder beveiligingsverlichting wordt verstaan verlichting met een bewegings-/warmtesensor.

b) Bijzetsloten zijn extra vergrendelingen welke aan de binnenzijde van de buitendeur(en) zijn aangebracht.

c) De bij dit punt bedoelde vergrendelingen dienen met een sleutel afsluitbaar te zijn.

d) Het S(tichting) K(waliteitscentrum G(evelelementen)-keurmerk bestaat uit een tekening van een huisje,  al dan niet voorzien van 

een aantal sterren. De sloten van de (eenvoudig) van buiten af bereikbare gevelopeningen dienen hiervan te zijn voorzien.

e) Dievenklauwen of -pinnen voorkomen dat ramen of deuren kunnen worden geopend door verwijdering van de scharnierpennen.

f) Een uittilblokkering voorkomt het uit de rail/geleiding kunnen tillen van schuifdeuren.

g) Een anti-inbraakstrip vormt een afdichting van de ruimte tussen de deur en het kozijn, waardoor het openbreken hiervan wordt 

bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt.

B2 Brand

a) (Poeder)blussers met een inhoud van minder dan 6 kg./ltr. zijn veelal onvoldoende om een (beginnende) brand te blussen. Het verdient

dan ook aanbeveling om een blusapparaat van ten minste 6 kg./ltr. in de woning te hebben. (Denkt u om de periodieke controle die aan 

het apparaat dient plaats te vinden).

b) Het is aan te bevelen om per etage ten minste 1 rookmelder aan te brengen.

c) Een blusdeken is een effectief middel om bijvoorbeeld “vlam in de pan” in de kiem te smoren.

B3 Waterschade

De hieronder genoemde punten kunnen alleen worden toegepast als alle in de woning aanwezige machines zijn voorzien van de preventiemaatregel.

a) (Vaste) bevestiging van de afvoerslang kan d.m.v. een aan de muur bevestigde beugel, maar ook door gebruik te maken van een zgn.

 “voorgevormde” bocht.

b) Een waterslot is veelal aangebracht bij de koppeling van de waterslang aan de waterleiding. In geval van een defect aan de machine zal 

een waterslot de toevoer van water blokkeren.

c) De bij dit punt bedoelde lekbak wordt onder de machine geplaatst en dient te zijn aangesloten op een reguliere afvoerleiding.

B4 Bliksem/Overspanning

a) De in de woning aanwezige elektrische apparatuur kan op 2 manieren worden beveiligd tegen indirecte inslag (overspanning). 

   U kunt een overspanningsbeveiliging aansluiten op het stopcontact (fi jnbeveiliging) waarop tevens de apparatuur is 

aangesloten, maar u kunt ook een speciale overspanningsbeveiliging (laten) aanbrengen in uw meterkast (grofbeveiliging). 

Deze grofbeveiliging beschermt alle in de woning aanwezige elektronische apparatuur.

Preventietips

Naast de aan de voorzijde genoemde maatregelen, kunt u natuurlijk ook zgn. organisatorische maatregelen nemen om het een 

inbreker moeilijk te maken.

• Een goed sleutelbeheer zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen in het bezit zijn van een sleutel.

• Hoe minder sleutels in omloop, hoe veiliger uw huis. Laat daarom al uw buitensloten gelijksluitend maken.

• Voorkom de aanwezigheid van “opklimmogelijkheden” rond de woning. Berg ladders zo veel als mogelijk op of leg deze 

 aan een ketting, voorzien van een goed hangslot, vast.

• Berg tuinmeubelen e.d. bij niet gebruik (achter slot) op.

• Voorkom zichtbare afwezigheid. Voorzie enkele lichtpunten van een schakelklok, waardoor het lijkt alsof iemand in de 

woning aanwezig is. Maak afspraken over het leeghalen van de brievenbus.


