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 hieronder kunt u zien welke afschrijvingspercentages de Europeesche voor bagage gebruikt. Voor
sommige reisverzekeringen geldt een eigen risico.
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Beeld-, geluids- en computerapparatuur
Radio, tv, cd-speler, navigatie, blu-ray, Mp3-speler,
iPod, etc.
CD's, DVD's en gegevensdragers
Computerapparatuur (inclusief software)
Foto- en filmcamera's
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tot € 250,boven € 250,-

Accessoires die horen bij foto-, film- en
computerapparatuur
Telecommunicatieapparatuur
Horloges en sieraden
Horloges, sieraden, pennen en manchetknopen

Volledige gouden of zilveren sieraden
Kleding
Kleding, sport- en kinderkleding en schoenen
Koffers en tassen
Koffers, reistassen
(Zonne-)brillen en contactlenzen
Montuur, brillenglazen en contactlenzen

Kunst- en hulpmiddelen
Gehoorapparaten, gebitselementen

Wellness en beauty
Make-up, geurtjes, verzorgingsproducten

Onaangebroken
Aangebroken

Scheerapparaat, föhn, krultang etc.
Recreatiegoederen/wintersportartikelen
Boten
Rijwielen, fietsen
Kampeeruitrusting
Linnengoed
Sportuitrusting
Fietsdrager, allesdrager, imperial
Bagagebox, skibox

Opblaasbaar /
Opvouwbaar
tot € 250,boven € 250,-

Diversen
Kinderwagens, buggy's en maxi-cosi’s
Verrekijkers
Levensmiddelen
Sneeuwkettingen

Onaangebroken
Aangebroken
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Aankoopprijs
1/2 vergoeden
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10
Geen
50
10

Wij vergoeden op basis van de dagwaarde
De nieuwwaarde is het bedrag dat u nodig heeft om een nieuw voorwerp te kopen, min het bedrag dat wordt
afgetrokken voor de veroudering van het product.
De restwaarde van ieder artikel is 20%

