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Afschrijvingslijst bagage voor reisverzekeringen

Een reisverzekering van de Europeesche verzekert u onder andere voor schade aan uw bagage. Het kan natuurlijk
altijd gebeuren dat deze spullen tijdens uw reis worden gestolen, kwijtraken of beschadigen. In dat geval kunt u
ons vragen de schade aan uw bagage te vergoeden.

Hoeveel krijgt u voor uw bagage vergoed?
De reisverzekering van de Europeesche vergoedt de waarde van de spullen die zijn gestolen, beschadigd of
kwijtgeraakt. Als bagage niet ouder is dan één of twee jaar (afhankelijk van uw dekking), dan krijgt u hiervoor de
zogenaamde nieuwwaarde vergoed. Voor spullen die ouder zijn, gebruikt de Europeesche
afschrijvingspercentages.

Wat bedoelen we met afschrijving?
Spullen worden na verloop van tijd minder waard. Dit heet afschrijving. Afschrijving is het gevolg van het gebruik
of veroudering van de spullen. 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 op de markt. Daarom worden bijvoorbeeld camera’s, telefoons en laptops relatief snel minder waard.

Wat bedoelen wij met dagwaarde, nieuwwaarde en restwaarde?
De Europeesche houdt er bij schadevergoedingen rekening mee dat spullen in waarde verminderen. Dat wil
zeggen dat wij voor oudere spullen meestal de dagwaarde vergoeden. Met de dagwaarde bedoelen wij de
waarde die het voorwerp op het moment van schade nog had. De dagwaarde bepalen we aan de hand van de
nieuwwaarde. De nieuwwaarde is de actuele waarde van een object. Soms is de dagwaarde van uw
spullen zo laag, dat er alleen nog sprake is van restwaarde. De restwaarde van ieder voorwerp is 20% van de
nieuwwaarde.

Hoe stellen wij de dagwaarde vast?
Om een schademelding snel en goed te kunnen behandelen, vragen wij om zo veel mogelijk bewijsstukken mee
te sturen waaruit duidelijk blijkt wat voor schade u heeft opgelopen. Denk bij bagage bijvoorbeeld aan
aankoopbonnen, garantiebewijzen, bankafschriften of afschriften van uw creditcard. Zo kunnen wij zien wat de
ouderdom en de oorspronkelijke waarde van de bagage is geweest. Nadat wij de nieuwwaarde van uw bagage
hebben vastgesteld, kunnen we vervolgens met behulp van de afschrijvingslijst de dagwaarde daarvan vaststellen.
Dit is het schadebedrag dat wij aan u vergoeden.

In de lijst op de volgende pagina’s kunt u zien welke afschrijvingspercentages de Europeesche voor bagage
gebruikt. Voor sommige reisverzekeringen geldt een eigen risico.
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Artikel Aanwijzing Afschrijving % Per % Per
in jaren jaar maand

Computerapparatuur

Notebook/laptop < € 750,- 5 jaar 20 1,67
> € 750,- 7 jaar 14 1,19

Tablet < € 300,- 3 jaar 33 2,78
> € 300,- 5 jaar 20 1,67

E-reader - 4 jaar 25 2,08

Communicatie

Smartphones en mobiele telefoons < € 400,- 2 jaar 50 4,17
> € 400,- 4 jaar 25 2,08

Audio en visueel

Koptelefoon / headset < € 300,- 5 jaar 20 1,67
> € 300,- 10 jaar 10 0,83

(Portable) audio: iPod, surroundsystem ,navigatie < € 150,- 3 jaar 33 2,78
radio, tv,MP3/MP4, disc-,/walkman, GoPro camera > € 150,- 5 jaar 20 1,67

Foto en film

Fotocamera, lenzen, flitsers, objectieven, statieven < € 300,- 5 jaar 20 1,67
en videocamera > € 300,- 10 jaar 10 0,83

Accessoires die horen bij foto-, film-en
computerapparatuur - 5 jaar 20 1,67

Kleding en schoenen

Kleding, schoenen en tassen < € 250,- 2 jaar 50 4,17
> € 250,- 3 jaar 33 2,78

Koffers en reistassen

Koffers en reistassen < € 250,- 5 jaar 20 1,67
> € 250,- 10 jaar 10 0,83

Horloges en sieraden

Horloges, pennen < € 150,- 5 jaar 20 1,67
> € 150,- 10 jaar 10 0,83

Sieraden - goud Geen afschrijving Vervangingswaarde afhankelijk 
van goudprijs op schadedatum

Sieraden - zilver < € 150,- 5 jaar 20 1,67
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Artikel Aanwijzing Afschrijving % Per % Per
in jaren jaar maand

Persoonlijke verzorging

Elektrisch: scheerapparaat, ladyshave, föhn - 5 jaar 20 1,67
krultang, tandenborstel

Verzorgingsproducten, make-up, geurtjes Nieuw in verpakking Kostprijs 0 0
Aangebroken 2 jaar 50 4,17

Kunst- en hulpmiddelen

Gehoorapparaten en kunstgebitten - 5 jaar 20 1,67

(Zonne-)brillen en contactlenzen

Montuur, brillenglazen en contactlenzen - 3 jaar 33 2,78

Brillenglazen: beschadiging met behoud sterkte niet afschrijven 0 0 0

Brillenglazen: beschadiging met gewijzigde sterkte - 3 jaar 33 2,78

Recreatiegoederen en (winter)sportartikelen

Sportuitrusting (duik/hengel/golf/(kite)surf/skiuitrusting) - 5 jaar 20 1,67

Tennisracket, hockeystick - 4 jaar 25 2,08

Rijwielen, fietsen - 6 jaar 16,7 1,39

Invalidenwagen, kinderwagen/ buggy en maxicosi - 6 jaar 16,7 1,39

Kampeeruitrusting - 5 jaar 20 1,67

Linnengoed - 4 jaar 25 2,08

Sportkleding en sportschoenen Ski/bergsport/wetsuit 4 jaar 25 2,08

Overigen 2 jaar 50 4,17

Verrekijker - 10 jaar 10 0,83

Autoaccessoires en benodigdheden

Autoaccessoires: ski/bagagebox, imperial,
fietsdrager, kinderstoel, sneeuwkettingen - 5 jaar 20 1,67


