Registreer uw bezittingen
Het is belangrijk een overzicht te hebben van al uw (kostbare)
eigendommen. Wat zijn de voordelen van een dergelijk overzicht?
•

•
•

•
•

Het is een hulpmiddel bij het vaststellen van de totale
waarde van uw bezittingen.Dat is weer handig voor het
afsluiten van een verzekering.
U kunt makkelijker aangifte doen bij de politie wanneer u
slachtoffer bent geworden van een woninginbraak.
Met een goede registratie heeft de politie meer aanknopingspunten in het opsporingsonderzoek naar de daders
en eventuele helers.
De kans op terugbezorgen van uw bezittingen wordt vergroot als deze opgespoord of gevonden worden.
U heeft een compleet overzicht van uw bezittingen dat u
voor eigen doeleinden kunt gebruiken.

Veel waardevolle spullen
Heeft u veel waardevolle spullen? Uw woning loopt dan een
groter risico op inbraak. Een verzekeraar stelt in dat geval vaak
aanvullende eisen omdat u een ‘hoge waarde aan aantrekkelijke spullen van de inboedel’ heeft. Is deze waarde hoger dan
€50.000? Dan eist een verzekeraar bijvoorbeeld een alarmsysteem. Raadpleeg uw verzekeraar voor de eisen die aan uw
inboedelverzekering gesteld worden.
Verzekeringen
• Veel verzekeraars bieden hun polis al digitaal aan. Dus
mochten uw gegevens verloren gaan bij een brand of
inbraak dan kunt u deze snel achterhalen via uw
• verzekeringsmaatschappij. Polissen op papier kunt u scannen en bewaren in de cloud (beveiligde internetomgeving)
of op een usb-stick. Deze stick moet u dan wel in een kluis
bewaren of buitenshuis. Zowel bewaren op internet als op
usb-stick kan natuurlijk ook. De bekendste cloud-diensten zijn Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive en
Apple iCloud. Belangrijk hierbij is onder andere een veilig
wachtwoord.
Van uw kostbare eigendommen zoals sieraden en antiek kunt
u het beste een gedetailleerde beschrijving met foto’s maken.
Waar moet u dan op letten?
• Het is belangrijk een nauwkeurige omschrijving te maken
van voorwerpen. Denk aan opvallende kenmerken die een
voorwerp uniek maken. Opvallend kan zijn: een inscriptie,
een serienummer, een kenteken, een bijzondere kleur of
afmeting.
• Foto’s helpen bij de opsporing en herkenning van gestolen
goederen. Vooral handig voor spullen zonder serienummer
of merk, zoals ‘een antiek kastje met vier laden’. Een foto
van dat kastje geeft de politie meer aanknopingspunten
dan een beschrijving. Maak een digitale foto en sla deze op
met een naam die u later makkelijk herkent. Denk aan het
in detail vastleggen van een voorwerp zoals slijtagepatronen, merktekens.

•

De beschrijvingen en foto’s kunt u het beste digitaal bewaren in een digitale kluis of in de cloud. Als ook uw computer wordt gestolen of verloren gaat bij brand, kunt u altijd
nog bij deze gegevens. Vergeet niet een nieuwe backup te
maken als u dingen wijzigt of aanvult.

Registratie van specifieke eigendommen
Sieraden en horloges
Vermeld bij omschrijving de naam en het soort sieraad, bijvoorbeeld heren-/dames- /kinderhorloge of halsketting, ring, etc. Bij
het omschrijven van bijvoorbeeld een horloge moet u denken
aan het merk, type (sporthorloge, duikershorloge), kenmerken
en het materiaal zoals goud, zilver, maar ook de sluiting, maat.
En dingen zoals analoog /digitaal/rond/ovaal/vierkant/rechthoekig/fantasie, soort band, serie- en fabricagenummer.
Sieraden zijn vaak moeilijk concreet te omschrijven, daarom is
een foto voor de herkenbaarheid erg belangrijk!
Kunst en antiek
Denk aan klokken, schilderijen, beelden, meubels, etc. Bij kunst
is de naam van de maker (indien bekend) belangrijk. Vermeld
de toegepaste techniek, zoals olieverf, aquarel, ets, litho, etc.
Vermeld ook bijzonderheden als geschatte ouderdom, plaats en
omschrijving van signering, overheersende kleuren, restauraties
en of een merkteken is aangebracht en op welke wijze.
Kunst en antiek laat zich lastig omschrijven en herkennen.
Foto’s zijn ook hier belangrijk.
Apparatuur
Bijvoorbeeld (spel)computer, tablet, laptop, e-reader, autoradio,
telefoon, smartphone, videocamera, televisie, audio-installatie,
home-cinemaset, HD-recorder, geluidboxen, etc.
Pasjes en identiteitsbewijzen
Bij deze rubriek kunt u denken aan creditcards en andere bankpassen, giropassen, tankpassen, klantenkaarten, toegangspassen, paspoorten, Europese identiteitskaart, vreemdelingendocument, verblijfsvergunning, legitimatiebewijs, OV-jaarkaart,
rijbewijs, kentekenbewijs, vaarbewijs, etc.
Vervoersmiddelen
Denk hierbij aan auto’s, motoren, fietsen, brom- en snorfietsen,
boten, jetski’s, surfplanken, campers, caravans, vouwwagens,
etc. U kunt bijvoorbeeld het framenummer noteren. Denk
bij kenmerken aan kleur, beschadigingen, soort remmen en
versnellingen bij fietsen etc.
Overige voorwerpen
Natuurlijk zijn er heel wat voorwerpen die waardevol zijn, maar
niet in een van de andere rubrieken passen, zoals duurdere gereedschappen (boor- en schuurmachine/slijptol/decoupeerzaag
etc.), schaatsen, ski’s, dure kleding. Vermeld o.a. merk. Ook hier
zijn foto’s belangrijk.

