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Het kan gebeuren dat uw bagage tijdens uw reis wordt gestolen, kwijtraakt 

of beschadigt. In dat geval kunt u ons vragen de schade aan uw bagage te 

vergoeden. Wij moeten dan weten wat uw bagage waard is op het moment 

van de schade. Met deze afschrijvingslijst stellen wij vast wat die waarde is. 

Wat bedoelen we met afschrijving?
Spullen worden na verloop van tijd minder waard door gebruik of veroude-

ring. Dit heet afschrijving. Kleding wordt bijvoorbeeld minder waard door 

het dragen ervan. Voor elektronische apparaten geldt weer een andere 

vorm van afschrijving. Hiervan komen namelijk geregeld nieuwe modellen of 

software op de markt. Daarom worden bijvoorbeeld telefoons, camera’s en 

laptops relatief snel minder waard.

We hanteren per artikel een afschrijvingspercentage 
De afschrijvingspercentages staan in deze lijst. De afschrijvingspercentages 

zijn richtlijnen. Hoe u met uw spullen omgaat kan ook van invloed zijn. Wij 

actualiseren de afschrijvingslijst regelmatig. Bijvoorbeeld omdat producten 

vernieuwd worden. Bij het beoordelen van de schadeclaim geldt de afschrij-

vingslijst die op het moment van uw schade op onze website staat.

We vergoeden de nieuwwaarde, dagwaarde of restwaarde
Op uw polisblad ziet u welke verzekering en dekkingen u heeft gekozen. 

Afhankelijk hiervan vergoeden we op basis van nieuwwaarde of dagwaarde. 

In uw polisvoorwaarden leest u welke waarde er voor uw bagage geldt. 

Wat is nieuwwaarde?
De nieuwwaarde is het bedrag dat u nodig heeft om het artikel dat bescha-

digd is of dat u kwijt bent nieuw aan te schaffen. Stel dat u een camera 

heeft gekocht voor € 350,-. Tijdens de vakantie is deze camera gestolen. 

Voor dezelfde of een soortgelijke camera is de prijs nu € 320,-. De huidige 

nieuwwaarde is dan € 320,-. Dit is het bedrag dat we gebruiken voor het 

berekenen van de schadevergoeding.

Wat is dagwaarde?
Met de dagwaarde bedoelen wij de waarde die het artikel op het moment 

van schade nog had. Dit is de huidige nieuwwaarde min de afschrijving.  

Stel dat de camera uit het voorbeeld 2,5 jaar oud is. De afschrijving is dan 

50%, namelijk 1,67% per maand gedurende 30 maanden. De huidige 

nieuwwaarde is € 320,-. De dagwaarde is 50% van  

€ 320,-. Dit is € 160,-.

Spullen houden altijd een restwaarde
Daarom vergoeden wij minimaal 20% van de huidige nieuwwaarde. Stel  

dat de camera uit het voorbeeld 5 jaar oud is. De afschrijving is dan 100%. 

De dagwaarde is € 0,-. We vergoeden 20% van € 320,-. Dit is € 64,-.  

NB In de voorbeelden is geen rekening gehouden met een eigen risico of 

maximale vergoeding.
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Artikel Aanwijzing Afschrijving

in jaren

% Per maand*

Beeld- en geluidsapparatuur

(Portable) audio: iPod, MP3/MP4, koptelefoons/headsets, etc. < € 150,- 3 2,78%

> € 150,- 5 1,67%

(Portable) audio: radio, tv < € 300,- 5 1,67%

> € 300,- 8 1,04%

Foto en film

Foto- en videocamera, inclusief accessoires < € 500,- 5 1,67%

> € 500,- 10 0,83%

Losse cameralenzen, zoals groothoek- of telelens   10 0,83%

Actioncam   3 2,78%

Telefoon, tablet en computer

Smartphones, mobiele telefoons, smart watches en wearables   3 2,78%

Tablet   3 2,78%

E-reader   3 2,78%

Spelcomputer, gameconsoles en spellen   3 2,78%

Notebook, laptop, pc, etc. < € 300,- 3 2,78%

> € 300,- 5 1,67%

Accessoires bij computerapparatuur   3 2,78%

Koffers en reistassen

Koffers   < € 250,- 8 1,04%

> € 250,- 10 0,83%

Damestas, herentas   3 2,78%

Weekendtas, reistas, portemonnee   4 2,08%

Beautycase   5 1,67%
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Artikel Aanwijzing Afschrijving

in jaren

% Per maand*

Kleding en schoenen 

Kleding, schoenen, riemen, sjawls, etc. 3 2,78%

Motorkleding en helm   4 2,08%

Sportschoenen, ondergoed   2 4,17%

Kinderkleding en kinderschoenen  0 tot 10 jaar 1 8,33%

11 tot 16 jaar 2 4,17%

Horloges en sieraden 

Horloges < € 50,- 2 4,17%

< € 150,- 5 1,67%

< € 450,- 10 0,83%

> € 450,- 20 0,41%

Goud vervangingswaarde 

Zilver < € 75,- 8 1,04%

> € 75,- 12 0,69%

Onedele sieraden   4 2,08%

Bijouterieën   2 4,17%

Brillen en hulpmiddelen

(Zonne)brillen   5 1,67%

Contactlenzen   3 2,78%

(Zonne)brillen op sterkte, van verzekerde vanaf 65 jaar  geen afschrijving 

Gehoorapparaat, kunstgebit, rollator, rolstoel   5 1,67%
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Artikel Aanwijzing Afschrijving

in jaren

% Per maand*

Persoonlijke verzorging

Elektrisch: scheerapparaat, ladyshave, föhn, krultang, tandenborstel   5 1,67%

Verzorgingsproducten, make-up, geurtjes nieuw in verpakking huidige nieuwwaarde

aangebroken max 50% van de aankoopprijs

Kampeeruitrusting en beddengoed

Tenten < € 150,- 4 2,08%

> € 150,- 8 1,04%

Luchtbedden   4 2,08%

Dekbedden, dekens en (hoofd)kussens   8 1,04%

Meubels, slaapzakken, koelboxen, etc.   5 1,67%

Linnengoed   4 2,08%

Overige kampeeruitrusting   5 1,67%

Hobby en vrije tijd

Drones < € 200,- 3 2,78%

> € 200,- 5 1,67%

Verrekijker   10 0,83%

Pennen < € 150,- 3 2,78%

> € 150,- 10 0,83%

Sportuitrusting 

Duiksport, golfsport, paardensport  < € 250,- 4 2,08%

> € 250,- 8 1,04%

Hengelsport, overige watersport, wintersport, bergsport, parachute uitrusting < € 250,- 3 2,78%

> € 250,- 5 1,67%

Balsporten < € 250,- 2 4,17%

  > € 250,- 3 2,78%
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Artikel Aanwijzing Afschrijving

in jaren

% Per maand*

Vervoer en fietsen

Autoaccessoires: ski-bagagebox, imperial, fietsdrager, kinderstoel, sneeuwkettingen, navigatie   5 1,67%

Stads- en kinderfietsen  < € 500,-            5 1,67%

> € 500,- 10 0,83%

E-bikes, incl accu < € 1750,- 5 1,67%

  > € 1750,- 10 0,83%

Losse accu van e-bike   3 2,78%

Wielrenfiets   6 1,39%

Mountainbike, crossfiets   3 2,78%

Kinderwagen, buggy en maxi-cosi   6 1,39%

* De percentages in dit overzicht zijn afgerond op 2 decimalen. 

Voor artikelen die niet op de afschrijvingslijst staan, gaan we in principe uit van een afschrijvingsduur van 5 jaar. Tenzij het artikel aantoonbaar een kortere of een 

langere levensduur heeft.
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