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Inboedelverzekering
Hoeveel krijgt u voor uw 

inboedel vergoed bij schade en 

hoe wordt het schadebedrag 

berekend? Dagwaarde en 

nieuwwaarde zijn hierbij 

belangrijke begrippen. De 

dagwaarde is de waarde van 

een item uit uw inboedel 

(bijvoorbeeld een stoel, bank 

of tv) op het moment van 

schade.  Dit wordt ook wel eens 

de restwaarde genoemd. Wat 

hetzelfde item uit uw inboedel 

vandaag bij aankoop kost, 

noemen wij de nieuwwaarde.

Volgens de polisvoorwaarden 

wordt de nieuwwaarde 

vergoed, tot het moment 

dat het beschadigde item uit 

uw inboedel minder waard 

is dan 40% van de huidige 

nieuwwaarde. 

Maar wanneer is een item 

minder waard dan 40% van 

de nieuwwaarde? De meest 

voorkomende inboedel items 

worden weergegeven in een 

lijst met daarbij de gemiddelde 

levensduur. 

Voorbeeld: 

Wanneer een item een 

levensduur heeft van 5 jaar, 

dan wordt dat item elk jaar 

20% minder waard. Gerekend 

vanaf de aankoopdatum 

van dat nieuwe item tot 

aan de schadedatum is de 

waarde daarvan na 3 jaar 

dus minder dan 40% van de 

nieuwwaarde. Gebeurt de 

schade na 3 jaar, dan berekenen 

Afschrijvingslijst

wij de schade-uitkering naar 

dagwaarde. Gebeurt de schade 

bijvoorbeeld na 2 jaar, dan is 

het item nog meer dan 40% 

van de nieuwwaarde waard en 

vergoeden wij nieuwwaarde. 

Goederen houden altijd een 

waarde. Wij hanteren een 

minimale vergoeding van 15% 

van de nieuwwaarde. 

Naast het vergoeden van het 

beschadigde item, kunnen 

wij er ook voor kiezen om de 

herstelkosten te vergoeden.  

Er kan wel een eigen risico van 

toepassing zijn. 

Om voor u inzichtelijk te maken 

wat de levensduur is van items 

uit uw inboedel vindt u hier 

een overzicht. De zogenaamde 

afschrijvingslijst.



Aansprakelijkheids-
verzekering voor 
Particulieren
Wanneer u als verzekerde per 

ongeluk schade toebrengt 

aan derden, kan er voor de 

schade die de benadeelde 

lijdt dekking zijn op uw 

Aansprakelijkheidsverzekering 

voor Particulieren (AVP).  

Hoeveel krijgt de benadeelde 

voor zijn of haar schade 

vergoed? De AVP vergoed 

altijd schade berekend naar 

dagwaarde. De dagwaarde is de 

waarde van een bepaald item 

op het moment van schade. 

Dit wordt ook wel eens de 

restwaarde genoemd. Hoe 

wordt de dagwaarde berekend? 

De meest voorkomende items 

worden weergegeven in een 

lijst met daarbij de gemiddelde 

levensduur. 

Voorbeeld: 

Wanneer een item een 

levensduur heeft van 5 jaar, 

dan wordt dat item elk jaar 

20% minder waard. Gerekend 

vanaf de aankoopdatum zaak 

tot aan de schadedatum, is de 

afschrijving  daarvan na 2 jaar 

dus 40% van de nieuwwaarde. 

Wanneer de schade 2 jaar na 

aankoop gebeurt, vergoeden wij 

60% van de nieuwwaarde.

Goederen houden altijd een 

restwaarde. Wij hanteren een 

minimale vergoeding van 15% 

van de nieuwwaarde. 

Naast het vergoeden van het 

beschadigde item, kunnen 

wij er ook voor kiezen om de 

herstelkosten te vergoeden.  

Om voor u inzichtelijk te maken 

voor welke zaken nu welke 

levensduur aan wordt gehouden 

vindt u hier een overzicht. De 

zogenaamde afschrijvingslijst.  



Reisverzekering 
Hoeveel krijgt u voor uw 

bagage vergoed bij schade? 

De reisverzekering vergoedt 

altijd schade berekend naar 

dagwaarde. De dagwaarde is de 

waarde van een bepaald item 

op het moment van schade. 

Dit wordt ook wel eens de 

restwaarde genoemd. Hoe 

wordt de dagwaarde berekend? 

De meest voorkomende items 

worden weergegeven in een 

lijst met daarbij de gemiddelde 

levensduur. 

Voorbeeld: 

Wanneer een item een 

levensduur heeft van 5 jaar, dan 

wordt dat item elk jaar 20% 

minder waard. Gerekend vanaf 

de aankoopdatum tot aan de 

schadedatum, is de afschrijving  

daarvan na 2 jaar dus 40% van 

de nieuwwaarde. Wanneer 

de schade 2 jaar na aankoop 

gebeurt, vergoeden wij 60%.

Goederen houden altijd een 

restwaarde. Wij hanteren een 

minimale vergoeding van 15% 

van de nieuwwaarde.

Naast het vergoeden van het 

beschadigde item, kunnen 

wij er ook voor kiezen om de 

herstelkosten te vergoeden.  

Er kan wel een eigen risico van 

toepassing zijn. 

Om voor u inzichtelijk te maken 

voor welke zaken nu welke 

levensduur aan wordt gehouden 

vindt u hier een overzicht. De 

zogenaamde afschrijvingslijst.



Afschrijvingslijst























Bromfietsen en (brom)Scooters

Brillen



Gehoorapparaten

Gehoorapparaten worden 

afgeschreven in 5 jaar, 

waarbij het eerste jaar geen 

afschrijving plaatsvindt en 

vervolgens 20% per jaar tot 

een minimum restwaarde van 

30%. Voor de schadevergoeding 

houden wij geen rekening 

met waardevermindering 

van een eventueel tweede 

gehoorapparaat omdat 

gehoorapparaten per stuk 

worden aangeschaft. Wij 

houden wel rekening met een 

eventuele vergoeding door de 

zorgverzekeraar. 

Sieraden

In geval van diamanten en 

kostbare objecten wordt 

een sieradendeskundige 

geraadpleegd.


