
Overzicht nieuwe  
Woonverzekering HEMA:

Met trots presenteren wij onze nieuwe woonverzekering die per 1 oktober voor alle klanten 

bij HEMA gaat gelden. Ook lees je wat er gaat veranderen als je nu een woonverzekering bij 

HEMA hebt, of als je die voor 1 oktober 2021 sluit.

De HEMA woonverzekering wordt per 1 oktober de HEMA woonverzekering Basis en HEMA 

Woonverzekering Extra. Met Basis zijn de belangrijkste schadeoorzaken verzekerd, zoals 

brand, storm, water, inbraak en diefstal. Met Extra is ook schade door vallen en stoten of een 

andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen gedekt. 

Alle klanten die nu al een HEMA woonverzekering hebben, of die voor 1 oktober sluiten, worden 

automatisch omgezet naar de HEMA woonverzekering Extra per 1 oktober.

De belangrijkste kenmerken van de Extra dekking:
In aanvulling op de Basis dekking wordt ook schade vergoed door de volgende gebeurtenissen: 

 •  jij of een andere persoon laat iets laat vallen of stoot iets om 

 •  je huisdier stoot iets om (als je huisdier dus op een andere manier schade veroorzaakt 

is dat niet meer verzekerd, bijvoorbeeld als je huisdier wat kapot bijt) 

 •  een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis die niet valt onder de dekking 

Basis

 •  kostbaarheden zoals sieraden (maximaal 3.000.-), camera’s en muziekinstrumenten 

(maximaal 5.000.-) zijn ook buiten de woning in heel Nederland meeverzekerd op de 

Inboedel Extra dekking. 

Let op: mobiele elektronica is niet verzekerd voor de risico’s die zijn verzekerd op de Extra 

dekking. Wil je mobiele elektronica verzekeren tegen bijvoorbeeld het risico van vallen en 

stoten dan kun je de aanvullende dekking mobiele elektronica afsluiten. Verderop in dit 

overzicht vind je meer informatie. Onder mobiele elektronica verstaan wij mobiele telefoons, 

smartphones, mobiele computers zoals tablets, laptops, mobiele geluidsdragers en accessoires 

zoals ipod en koptelefoons, mobiele navigatie, smartwatch, mobiele dvd-spelers, mobiele 

spelcomputers.



Garantie tegen onderverzekering blijft
Er geldt garantie tegen onderverzekering. Dit verandert met de nieuwe Woonverzekering niet. 

Dit geldt voor de inboedelverzekering. En voor de opstalverzekering. 

De maximaal verzekerde bedragen voor spullen veranderen
Bepaalde spullen op de inboedelverzekering worden vergoed tot een maximum bedrag.  

De belangrijkste maximale vergoedingen zijn:

 •  10.000.- voor spullen in de berging, garage, schuur of apart staande bijgebouwen 

binnen een straal van 500 meter van het verzekerde adres (was voor de meeste 

spullen onbeperkt)

 •  30.000.- voor spullen in je tuin (was 1.000.- voor diefstal van wasgoed, tuinstoelen en 

-tafels, vlaggenmasten en hout voor de openhaard, overig geen beperking)

 •  5.000.- voor kano’s, opblaasbare boten zonder motor, zeil- en surfplanken (was 1.000.- 

voor boten, overige geen beperking)

 •  6.000.- voor sieraden (was 5.000.-) 

 •  15.000.- voor medische apparatuur (was onbeperkt)

 •  15.000.- voor elektrische fietsen en andere voertuigen zonder kentekenverplichting 

(was 1.000 voor aanhangers, verder onbeperkt)

 •  20.000.- voor audio-, video-, foto- en computerapparatuur (was 10.000.- per onderdeel 

en voor diefstal 5.000.- per onderdeel)

 •  35.000.- voor verzamelingen, kunst, antiek zeldzame spullen en muziekinstrumenten 

(was 10.000.- per onderdeel en voor diefstal 5.000.- per onderdeel)

 •  1.250.- voor geld (was 1.000.-)

 •  5.000.- voor spullen die je gebruikt voor je werk (was geen dekking voor) 

 •  5.000.- voor spullen van iemand anders die je leent of huurt (was geen dekking voor)

 •  750.- voor spullen in uw auto, camper, caravan of boot in Nederland (was 250.- ook 

buiten Nederland)

Let op: het laagste verzekerde bedrag dat wordt genoemd in de polisvoorwaarden voor een 

categorie spullen geldt.

Schade aan spullen in een gemeenschappelijke ruimte, spullen buiten een gebouw of spullen 

in een ander gebouw vallen niet meer onder de dekking van je inboedelverzekering. Hier 

was wel, voor een beperkt aantal risico’s of onder bepaalde voorwaarden dekking voor. 

Een uitzondering in de nieuwe Woonverzekering geldt voor spullen in een opslagruimte 

in Nederland (verzekerd tot maximaal 10.000.-) en in een vakantiewoning in Nederland  

(verzekerd tot maximaal 7.500.-).



Voor de opstalverzekering geldt een maximering voor schade aan de tuin (30.000.-) en 

bijgebouwen bijvoorbeeld schuurtjes of een garage (25.000.-). Het bijgebouw mag ook op een 

ander adres staan, als dit maar binnen een straal van 500 meter van je verzekerde woning is. 

En je eigenaar bent van het bijgebouw. 

Voor schade aan planten, struiken en bomen in je tuin was je verzekerd tot maximaal 25.000.-. 

Voor schade aan schuurtjes op je eigen woonadres was er geen beperking.

De vergoeding van kosten na schade wordt meestal ruimer
Je krijgt een vergoeding voor de kosten na een schade. We vergoeden voortaan: 

 •  800.- voor het vervangen van sleutels/sloten na diefstal of een beroving (was eerst 

geen dekking voor)

 •  kosten voor een noodoplossing als de schade niet meteen kan worden herstelt zijn 

onbeperkt verzekerd (was 7.500.- voor inboedel en 25.000.- voor opstal).

 •  de noodzakelijke kosten voor vervoer en tijdelijke opslag van spullen maximaal 

30.000.- (was 7.500.-)

 •  kosten voor saneren van tuin (grond) maximaal 20.000.- (was alleen bij opstal maximaal 

25.000.-)

 •  kosten om schade op te ruimen maximaal 50.000.- (was onbeperkt)

 •  kosten voor een noodzakelijk verblijf ergens anders gedurende maximaal  

24 maanden (was maximaal 7.500.-).

Aanvullende dekkingen:
Als je nu een aanvullende dekking glas hebt meeverzekerd, krijg je deze in de nieuwe situatie 

ook. Heb je nu de dekking appartement plus meeverzekerd, dan krijg je in de nieuwe situatie 

de dekking eigenaarsbelang. 

Nieuw is de aanvullende dekking mobiele elektronica. Deze dekking kun je naar keuze 

aanvullend afsluiten op de inboedelverzekering. 

Mobiele elektronica is alleen verzekerd voor de risico’s van de basisdekking. Bijvoorbeeld 

voor schade door brand, storm, diefstal of water. Wil je ook schade door bijvoorbeeld vallen 

en stoten verzekerden? Dan moet je de aanvullende dekking mobiele elektronica afsluiten. 

Over de aanvullende dekkingen bij de nieuwe HEMA Woonverzekering lees je hierna meer. 



Aanvullende dekking Glas
De nieuwe HEMA woonverzekering maakt onderscheid tussen normaal en bijzonder glas. 

Voor normaal glas geldt geen maximaal verzekerd bedrag. De dekking voor bijzonder glas is 

beperkt tot maximaal 500.-. Dit geldt voor: 

 •  het vervangen van gebroken glas dat gebrandschilderd, versierd, geëtst of  

gebogen is 

 •  het vervangen van gebroken glas-in-lood 

 •  de versieringen, beschilderingen, opschriften en folie op het glas 

 •  glas in balkon, terreinafscheiding en/of kassen tot een oppervlakte van maximaal  

6 m2

Bij de huidige HEMA Woonverzekering werd het onderscheid tussen normaal en bijzonder glas 

niet gemaakt. 

Een ander verschil is dat voor glasschade de nieuwe HEMA Woonverzekering geen eigen 

risico geldt. Dit eigen risico was 100.- als er geen gebruik wordt gemaakt van een aangesloten 

hersteller. 

Aanvullende dekking mobiele elektronica
Met de dekking mobiele elektronica bent je wereldwijd verzekerd voor schade aan Mobiele 

Elektronica tot maximaal 5.000.- per gebeurtenis. Verzekerd is schade die valt onder de 

dekking Basis, schade door vallen en stoten (ook door uw huisdier), een andere plotselinge en 

onvoorziene gebeurtenis die niet valt onder de dekking Basis. Er geldt altijd een eigen risico 

van 50.- en reparatie van mobiele elektronica vergoeden we alleen als dit via een hersteller 

gebeurt waar wij mee samenwerken. 

Nu geldt dat mobiele elektronica in huis is verzekerd tegen plotselinge en onvoorziene 

gebeurtenissen. Dit verandert met de nieuwe woonverzekering. Er is alleen dekking voor 

schade die valt onder de dekking Basis. Dat betekent dat je mobiele elektronica in je woning 

verzekerd is tegen schade door risico’s zoals brand, storm, diefstal en water. 

Wil je dus de dekking voor je mobiele elektronica gelijk houden, dan moet je de aanvullende 

dekking mobiele elektronica afsluiten. Hiermee wordt je dekking overigens wel uitgebreider, 

omdat je mobiele elektronica met deze dekking ook verzekerd is voor schade die buiten je 

woning is ontstaan. 



Aanvullende dekking eigenaarsbelang of huurdersbelang
Met deze dekking wordt schade vergoed aan het Eigenaarsbelang of Huurdersbelang tot 

maximaal 35.000.-. Omdat de huidige verzekering wordt omgezet naar de Extra dekking, is 

er dekking voor gebeurtenissen die zijn verzekerd onder de Extra dekking. Als je besluit om 

je dekking te wijzigen naar Basis, dan is het huurders- of eigenaarsbelang verzekerd voor de 

risico’s die zijn verzekerd met de Basis dekking. 

De huidige HEMA Woonverzekering biedt standaard dekking voor een bedrag van 10.000.- voor 

huurdersbelang. Dit blijft hetzelfde in de nieuwe HEMA Woonverzekering, omdat bestaande 

klanten worden overgezet naar de Extra dekking. Dit bedrag is met de aanvullende dekking 

wel te verhogen tot maximaal 35.000.-. De dekking Basis heeft standaard geen dekking voor 

huurdersbelang. 

De appartement plus dekking wordt omgezet naar de Eigenaarsbelang dekking. Het verzekerde 

bedrag is bij de nieuwe Woonverzekering nog maximaal 35.000.- voor eigenaarsbelang. Met 

de appartement plus dekking was dit onbeperkt. Kijk dus goed of deze dekking nog aan sluit 

bij het belang dat je wilt verzekeren. 

Eigen risico
 •  het deel van de schade dat je zelf moet betalen is voor bepaalde schades verhoogd. 

Dit was 100.- en is 150.- geworden. 

 •  het extra eigen risico van 225.- dat voor bepaalde zaken geldt bij diefstal, zoals 

sieraden, televisies, kunst, fototoestellen of computers wordt ook 150.-. Dit wordt dus 

lager dan dat het was.

 •  het eigen risico voor stormschade wordt 200.-. Dit geldt voor zowel de inboedel- en 

opstalschade. Dit was voor opstal 250.- en voor inboedel 100.-. 

Verhuur woning 

Onder bepaalde voorwaarden is er nu ook dekking tijdens verhuur. Zo bent je straks voor 

maximaal 30 dagen verzekerd als je je woning volledig aan toeristen verhuurt. En kun je je 

woning zes maanden lang aan iemand anders verhuren. Verhuur voor een langere periode 

is niet gedekt. 

Op de huidige Woonverzekering was er geen dekking voor verhuur. 

Asbestschade 

Bij schade aan asbestdaken vergoeden we 75% van de waarde van nieuwe dakbedekking en 

gevelbedekking tot en met 2025. Na 2025 vergoeden we nog maar 50%. Dit was 100%. 



Maar komt het asbest van een dichtbij gelegen object of gebouw dat niet bij uw woning hoort? 

Dan vergoeden we voortaan maximaal 7.500.- voor de opruimingskosten. Dit is een nieuw 

onderdeel in de dekking.

Tot slot
Met de overgang naar de nieuwe HEMA woonverzekering kan het zijn dat er onderdelen voor 

jouw individuele situatie beter worden. Bijvoorbeeld omdat het is toegevoegd aan de dekking 

of dat de dekking verruimd is. Het kan ook zijn dat door de wijzigingen juist bepaalde zaken 

die voor jou belangrijk zijn niet meer verzekerd zijn of tegen een beperkter bedrag. Lees deze 

mail daarom goed, en bekijk goed wat er is veranderd! 

In dit overzicht hebben wij een aantal belangrijke verschillen weergegeven. Vind je niet wat je 

zoekt of wil je precies weten wat er in de nieuwe situatie wel en niet verzekerd is? Klik dan hier 

om naar nieuwe polisvoorwaarden te gaan. 

Wij hebben bovenstaand overzicht met zorg samengesteld. Aan dit overzicht kunnen geen 

rechten ontleend worden. Wat voor jouw verzekering geldt vind je in polisvoorwaarden die 

vanaf 1 oktober 2021 van toepassing zijn.

https://www.verzekerdbijhema.nl/documenten/download/voorwaarden-woonverzekering.pdf

