
 

Afschrijvingslijst reisverzekering 

 

Dagwaarde en afschrijving Voorbeeld 2 

Dagwaarde is de waarde van het artikel op het 
moment van de schade. Een jaar na aanschaf 
verliest een artikel aan waarde. Bijvoorbeeld 
door veroudering of slijtage. Om de dagwaarde 
te bepalen, maken we gebruik van deze 

afschrijvingstabel. De tabel laat zien in hoeveel 
procent of in hoeveel jaar (in gelijke bedragen) 

een artikel wordt afgeschreven. 

Tijdens een reis verlies je een gouden ketting 
van € 400. Je hebt deze ketting twee jaar 
geleden gekocht. De afschrijving voor sieraden 
na het eerste jaar bedraagt 15%. 15% van € 
400 is € 60. Je krijgt voor de ketting dus € 400 

- € 60 = € 340 vergoed. 

  
Voorbeeld 1  
Tijdens een reis verlies je een bril van € 200. Je 
hebt deze bril twee jaar geleden gekocht. Een 
bril wordt afgeschreven in 5 jaar. Dat betekent 

dat de bril elk jaar € 40 (€ 200: 5) minder waard 
wordt. Na twee jaar is deze bril dus 2 x € 40 = 
€ 80 minder waard geworden. Je krijgt voor 
deze bril dus nog: € 200 - € 80 = € 120 vergoed. 

 

  

 

  



 

Artikel  Afschrijving  

Boten (opblaas- en vouwbaar) 

T/m € 50 

Boven € 50 

Boeken 

Brillen en (optische) zonnebrillen 

Zachte contactlenzen 

Harde contactlenzen 

Computerapparatuur (incl. toebehoren): 

O.a. laptop, notebook, tablets e-readers en 

geluidsdragers 

Computerspellen 

Fietsen 

Foto- en videoapparatuur (incl. 

toebehoren): 

(Digitale) fotocamera's en videocamera's 

Spiegelreflexcamera 

Objectieven 

Gehoorapparaten 

Gebitsprothesen 

Afschrijving in jaren: 

3 jaar 

6 jaar 

 

Géén afschrijving 

5 jaar 

2 jaar 

5 jaar 

Afschrijving in jaren: 

4 jaar 

4 jaar 

10 jaar 

 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

10 jaar 

10 jaar 

5 jaar 

5 jaar 



 

Golfuitrusting 

Golfclubs 

Golfkar 

Golftas 

Hengelsport 

Hengels 

Toebehoren (molens, dobbers etc.) 

Horloges 

T/m € 250 

Boven € 250 

Invalidenwagens/rollators 

(Hand)rolstoel met toebehoren 

Jachtgeweren 

Kampeeruitrusting 

Tenten t/m € 125 

Tenten boven € 125 

Overige uitrusting 

Kinderwagen en buggy's 

Kleding 

Kleding 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

8 jaar 

8 jaar 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

3 jaar 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

10 jaar 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

10 jaar 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

10 jaar 

5 jaar 

5 jaar 

Afschrijving in jaren: 

2 jaar 



 

Avondkleding 

Mantels en leren jassen 

Schoenen 

Koffers/rugzakken 

T/m € 150 

Boven € 150 

Dakkoffers en skiboxen 

Lederwaren 

Portemonnees, etuis etc. 

Levens-, verbruiksartikelen en make-up 

Onaangebroken 

Aangebroken 

Mobiele telefoons/ smartphones (incl. 

toebehoren) 

Muziekinstrumenten 

Navigatieapparatuur/GPS 

Onderwaterspotruitrusting (incl. toebehoren) 

Paraplu's 

Sieraden 

Sieraden tot jaar 1 

5 jaar 

5 jaar 

2 jaar 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

10 jaar 

10 jaar 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

Afschrijving: 

Géén afschrijving 

50% 

4 jaar 

                                                                    

10 jaar 

5 jaar 

10 jaar 

3 jaar 

Afschrijving: 

Géén afschrijving 



 

Sieraden na 1 jaar 

Niet-edelmetaal 

Sportartikelen 

Sticks, bats, knuppels, rackets etc. 

Sportschoenen 

Surfuitrusting/zeilplanken/kitesurf etc. 

Bijzondere sportartikelen 

Paardenharnachement 

Paardenzadels 

Wintersportuitrusting 

Skihandschoenen 

Skibrillen 

Skistokken 

Ski's en snowboards (incl. bindingen) 

Overige uitrusting 

15% 

3 jaar 

Afschrijving in jaren: 

5 jaar 

2 jaar 

5 jaar 

5 jaar 

5 jaar 

10 jaar 

Afschrijving in jaren: 

2 jaar 

5 jaar 

5 jaar 

5 jaar 

3 jaar 

 


