Verschil taxatie (7:960 BW) – waardebepaling inventaris
Onderbouwing verzekerde som van zakelijke inventarissen
In de markt bestaat verwarring over het verschil tussen een vaste taxatie en een waardebepaling. Met
deze publicatie hopen wij de verschillen in kaart te brengen zodat een goede afweging kan worden
gemaakt in de keuze tussen een van de twee producten.

Het doel van beide producten
Zowel een taxatie conform artikel 7:960 BW als een waardebepaling zorgen voor een onderbouwing
van uw verzekerde som, de basis van uw schadeverzekering. Hierbij is het uitgangspunt om ervoor te
zorgen dat u niet bent oververzekerd, waardoor u te veel premie betaald, of bent onderverzekerd,
waardoor u in geval van schade geen dekkende uitkering krijgt van uw verzekeraar.

Het verschil
Belangrijk onderdeel bij schade-afhandelingen is het indemniteitsbeginsel. Het indemniteitsbeginsel
houdt in, dat de verzekering niet mag leiden tot uitbetaling van een hoger bedrag dan dat de schade
was.
Wat belangrijk is om te weten, is dat er een verschil kan zitten in de waarde-grondslag vooraf en de
waarde-grondslag bij schade. De waarde-grondslag voor een inventarisverzekering is, bij het
opmaken van de polis, nieuwwaarde, echter in geval van schade kan de schade-uitkering geschieden
op basis van dagwaarde. Dit strookt met het indemniteitsbeginsel omdat u met de nieuwprijs in een
voordeliger positie zou geraken, aangezien uw inventaris niet nieuw was.
Voorbeeld:
Een luxe koffieautomaat van 6 jaar oud. Volgens de waarde-grondslag van de polis, moet de
koffieautomaat verzekerd worden tegen de nieuwwaarde van € 10.000,00. Echter, de
koffieautomaat wordt in 8 jaar afgeschreven* en heeft verzekeringstechnisch een dagwaarde
van (2/8 van € 10.000,00) € 2.500,00 U betaalt dus premie over € 10.000,- maar in geval van
schade, krijgt u € 2.500,00 uitgekeerd.
(* afschrijvingslijst verzekeraars)
Artikel 7:960 BW, waarin het indemniteitsbeginsel staat beschreven, voegt hieraan toe dat het
indemniteitsbeginsel niet van toepassing is wanneer de waarde vooraf door een deskundige is
vastgesteld. In het geval de waarde is vastgesteld door een deskundige, oftewel een gecertificeerd
taxateur, mag de verzekerde in een voordeliger positie geraken (bijvoorbeeld in het genoemde
voorbeeld een compleet nieuwe koffieautomaat aanschaffen) of kan vooraf in de taxatie gekozen
worden voor een afwijkende waarde-grondslag, zodat bepaalde onderdelen van de inventaris tegen
dagwaarde verzekerd zijn, waarbij ook over de dagwaarde verzekeringspremie wordt betaald.
Met een vaste taxatie op basis van artikel 7:960 BW kunt u uw inventaris verzekeren tegen een goed
onderbouwde waarde, waarbij u verzekerd bent van een (wettelijk geregelde) goede afhandeling van
een eventuele schade.
Deze taxatie kunt u laten verzorgen door de VRT en TMV gecertificeerde taxateurs van KakesWaal.
Artikel 7:960 BW
"De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een
duidelijk voordelige positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie
van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige
opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van
een deskundige.”
Meer informatie? Bel 075-6161615 of mail naar commercielezaken@kakeswaal.nl

