Afschrijvingslijst Compleet bij Elkaar
Pakket (CBEP)
Repareren of een vergoeding
Inboedelverzekering
Wat moet u aantonen bij schade?
U moet aantonen wat de waarde van de beschadigde spullen was en hoe oud deze waren. Kunt u dit niet aantonen?
Dan kunnen we de schade niet goed vaststellen waardoor wij u niet of minder betalen.
Wij kijken eerst of uw schade gerepareerd kan worden
Kan de schade gerepareerd worden? Dan betalen wij de reparatiekosten. Zijn de reparatiekosten hoger dan de
dagwaarde? Dan betalen wij u de dagwaarde.
Wij betalen u de nieuwwaarde of dagwaarde als de schade niet gerepareerd kan worden
De nieuwwaarde is het bedrag dat u betaalt om de beschadigde spullen nieuw te kopen. De dagwaarde is het bedrag dat
de spullen vlak voor de schade waard waren.
Waren uw spullen meer waard dan 40% van de nieuwwaarde?
U krijgt:
•

de nieuwwaarde. Dat is het bedrag dat u betaalt om uw spullen nieuw te kopen.

•

of de reparatiekosten. Als die lager zijn dan de dagwaarde.

In de tabel hieronder ziet u voorbeelden.
Waren uw spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde?
U krijgt:
•

de dagwaarde. Dat is het bedrag dat uw spullen vlak voor de schade waard waren.

•

of de reparatiekosten. Als die lager zijn dan de dagwaarde.

Voor sommige spullen betalen we altijd de dagwaarde of reparatiekosten

7494A-19-11

Bijvoorbeeld voor uw scooter of brommer, inventaris, gehuurde apparaten en gazonmaaiers.

Afschrijvingslijst CBEP Inboedelverzekering november 2019

1

Hoe bepalen wij de dagwaarde van uw spullen?
Wij bepalen de dagwaarde met afschrijvingspercentages. We gaan hierbij uit van een bepaalde levensduur van spullen.
De levensduur is de tijd dat de spullen bij normaal gebruik meegaan.
Inboedel

Afschrijving in jaren

% per jaar

iPhone

5 jaar

20%

laptop

4 jaar

25%

smartphone

3 jaar

33,3%

bank - leder

15 jaar

7%

kasten - kunststof fineer

10 jaar

10%

kasten - massief hout

15 jaar

7%

tapijt – nylon (vertrekken)

10 jaar

10%

tapijt - wol (vertrekken)

12 jaar

8,5%

laminaat (klik)

10 jaar

10%

houten vloerdelen

20 jaar

5%

televisie

10 jaar

10%

wasmachine < € 600,-

10 jaar

10%

wasmachine > € 600,-

15 jaar

7%

Let op! Voor sommige schadeoorzaken en voorwerpen, zoals kostbaarheden, geldt een maximale vergoeding per
gebeurtenis. Als er een eigen risico geldt wordt deze van de schadevergoeding afgetrokken.
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Repareren of een vergoeding
Reisverzekering
Wat moet u aantonen bij schade?
U moet aantonen wat de waarde van de beschadigde spullen was en hoe oud deze waren. Kunt u dit niet aantonen?
Dan kunnen we de schade niet goed vaststellen waardoor wij u niet of minder betalen.
Wij kijken eerst of uw schade gerepareerd kan worden
Kan de schade gerepareerd worden? Dan betalen wij de reparatiekosten. Zijn de reparatiekosten hoger dan de
dagwaarde? Dan betalen wij u de dagwaarde.
Wij betalen u de nieuwwaarde of dagwaarde als de schade niet gerepareerd kan worden
De nieuwwaarde is het bedrag dat u betaalt om de beschadigde spullen nieuw te kopen. De dagwaarde is het bedrag dat
de spullen vlak voor de schade waard waren.
Wanneer krijgt u de nieuwwaarde en wanneer de dagwaarde?
U krijgt de nieuwwaarde als uw spullen direct voor de schade niet ouder waren dan 1 jaar. Zijn uw spullen wel ouder dan
1 jaar? Dan betalen wij de dagwaarde.
Hoe bepalen wij de dagwaarde van uw spullen?
Wij bepalen de dagwaarde met afschrijvingspercentages. We gaan hierbij uit van een bepaalde levensduur van spullen.
De levensduur is de tijd dat de spullen bij normaal gebruik meegaan. In de tabel hieronder ziet u voorbeelden.
Reis

Afschrijving in jaren

% per jaar

iPhone

5 jaar

20%

laptop

4 jaar

25%

smartphone

3 jaar

33,3%

bank - leder

15 jaar

7%

kasten - kunststof fineer

10 jaar

10%

kasten - massief hout

15 jaar

7%

tapijt – nylon (vertrekken)

10 jaar

10%

tapijt - wol (vertrekken)

12 jaar

8,5%

laminaat (klik)

10 jaar

10%

houten vloerdelen

20 jaar

5%

televisie

10 jaar

10%

wasmachine < € 600,-

10 jaar

10%

wasmachine > € 600,-

15 jaar

7%

Let op! Voor sommige schadeoorzaken en voorwerpen, zoals kostbaarheden, geldt een maximale vergoeding per
gebeurtenis. Als er een eigen risico geldt wordt deze van de schadevergoeding afgetrokken.
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