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Waarom schrijven wij af? 
Bij een schade krijg je de waarde van je spullen vergoed. Spullen worden na verloop van tijd minder waard door gebruik, 
veroudering of slijtage. Meubels worden bijvoorbeeld minder waard door ze te gebruiken. Elektronica wordt minder 
waard door gebruik, maar ook omdat er geregeld nieuwe modellen op de markt komen. Hoe snel spullen in waarde 
verminderen, verschilt dan ook per voorwerp. 

Wij hanteren per voorwerp een afschrijvingspercentage per maand. Deze percentages vind je terug in deze lijst. Dit zijn 
richtlijnen omdat niet iedere situatie hetzelfde is. Hoe je met je spullen omgaat, kan ook van invloed zijn. In een gezin 
met meerdere kinderen kan een bank sneller slijten, dan als je er alleen gebruik van maakt. De aanwezigheid van 
huisdieren kan ook van invloed zijn.

Nieuwwaarde
De nieuwwaarde is het bedrag dat je betaalt als je jouw spullen (van hetzelfde soort, type en kwaliteit) direct vóór de 
schade opnieuw zou kopen. Stel dat je een televisie hebt gekocht voor € 1.000. Deze televisie is vorige week door een 
brand verloren gegaan. Voor dezelfde of een soortgelijke televisie betaal je nu € 1.250. De huidige nieuwwaarde is dan € 
1.250. 

Let op: de aankoopwaarde van de televisie kan ook gedaald zijn naar € 750. De huidige nieuwwaarde is dan € 750.

Dagwaarde
De dagwaarde is de huidige nieuwwaarde waar de afschrijving vanaf is gehaald. 
 -  Stel dat de televisie uit het voorbeeld 3 jaar oud is. De afschrijving is 36% (1% per maand, gedurende 3 jaar).  

De huidige nieuwwaarde is € 1.250. De dagwaarde is dan 64% van € 1.250 is € 800. 
 -  Stel dat de televisie uit het voorbeeld 6 jaar oud is. De afschrijving is 72% (1% per maand, gedurende 6 jaar).  

De dagwaarde is dan 28% van € 1.250 is € 350.

Wanneer ontvang je de dagwaarde?
Als door gebruik of veroudering de dagwaarde van je spullen minder is dan 40% van de huidige nieuwwaarde, krijg je de 
dagwaarde uitgekeerd. 

De televisie uit het eerste voorbeeld heeft een afschrijving van 36%. De dagwaarde is € 800. Dit is 64% van de huidige 
nieuwwaarde en meer dan 40%. Je krijgt de huidige nieuwwaarde van € 1.250 uitgekeerd. 
De televisie uit het tweede voorbeeld heeft een afschrijving van 72%. De dagwaarde is € 350. Dit is 28% van de huidige 
nieuwwaarde en minder dan 40%. Je krijgt de dagwaarde van € 350 uitgekeerd. 

Je ontvangt altijd de dagwaarde voor:
 - Spullen die niet meer gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn; 
 -  Spullen waarvan in de polisvoorwaarden is bepaald dat wij daarvoor de dagwaarde vergoeden.  

Bijvoorbeeld voor smartphones in onze nieuwste voorwaarden Inboedel. 
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Restwaarde 
Je spullen houden altijd een waarde. Daarom vergoeden wij nooit minder dan 20% van de huidige nieuwwaarde. Stel dat 
de televisie uit het voorbeeld 12 jaar oud is. De afschrijving is 144%. De dagwaarde is € 0. Je krijgt de restwaarde van 
20% van € 1.250 is € 250 uitgekeerd. 

Let op: 
 - In de voorbeelden is geen rekening gehouden met een maximale vergoeding of eigen risico. 
 -  Wij actualiseren regelmatig de afschrijvingenlijst. Bijvoorbeeld doordat producten vernieuwd worden.  

Bij het beoordelen van de schadeclaim geldt de afschrijvingslijst die op dat moment gepubliceerd is. 

Autoaccessoires

Navigatie, fietsdrager, imperiaal, reiswieg, kinderzitje, skibox, 
sneeuwkettingen

-  5 jaar 1,6

Beeld- en geluidsapparatuur

Televisie, radio, cd-speler, Blue-ray speler < € 300 5 jaar 1,6

> € 300 8 jaar 1,0

Versterkers, tuners, geluidsboxen, draaitafels < € 500 5 jaar 1,6

> € 500 10 jaar 0,8

Koptelefoons en portable audio, zoals MP3-spelers, inclusief 
oortjes

< € 150 3 jaar 2,7

> € 150 5 jaar 1,6

Bed- en linnengoed, textiel

Matrassen, kussens, dekbedden, dekens - 8 jaar 1,0

Lakens, slopen, dekbedovertrekken - 4 jaar 2,0

Badhanddoeken, badlakens, handdoeken, theedoeken - 4 jaar 2,0

Tafelkleden, tafellakens - 6 jaar 1,3

Communicatieapparatuur

Zend- en ontvangstapparatuur: zoals losse navigatie, semafoon 5 jaar 1,6

Telefoons Zie Telefoons en tablets

Computer

Notebook, laptop, PC < € 300 3 jaar 2,7

> € 300 5 jaar 1,6

Accessoires die horen bij computerapparatuur - 3 jaar 2,7

Tablet zie Telefoons en tablets E-reader zie Telefoons en tablets 
Wearables,  
zoals smartwatch, smartglass

- 3 jaar 2,7

Spelcomputers, spellen - 3 jaar 2,7
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Erfafscheiding, schutting, hekwerk

Hard houten schutting - 25 jaar 0,3

Geïmpregneerde schutting - 10 jaar 0,8

Hard houten palen - 25 jaar 0,3

Beton palen - 40 jaar 0,2

Metalen hekwerk - 25 jaar 0,3

Foto- en film

Foto- en filmcamera’s, inclusief accessoires < € 500 5 jaar 1,6

> € 500 10 jaar 0,8

Losse cameralenzen zoals groothoeklens, telelens - 10 jaar 0,8

Actioncam - 3 jaar 2,7

Gereedschap en tuingereedschap

Elektrisch gereedschap, zoals een boormachine - 8 jaar 1,0

Handgereedschap - 10 jaar 0,8

Elektrisch tuingereedschap, zoals een bladblazer - 8 jaar 1,0

Motorisch bediend tuingereedschap - 15 jaar 0,5

Zitmaaier - 8 jaar 1,0

Gordijnen en dergelijke

Vitrage - 8 jaar 1,0

Luxaflex, overgordijnen, lamellen, rolgordijnen - 10 jaar 0,8

Hobby en vrije tijd

Naaimachine - 10 jaar 0,8

Pennen < € 150 3 jaar 2,7

> € 150 10 jaar 0,8

Duurzaam speelgoed, zoals Lego, bordspellen - 10 jaar 0,8

Overig speelgoed - 3 jaar 2,7

Verrekijkers - 10 jaar 0,8

Kampeeruitrusting zie Kampeeruitrusting

Drones < € 200 3 jaar 2,7

> € 200 5 jaar 1,6

Modeltreinen, modelauto’s, modelvliegtuigjes, modelboten Vervangingswaarde

Hulpmiddelen (medisch)

Gehoorapparaten, pruik, haarstukje, kunstgebit, rollator, rolstoel, 
zuurstofflessen

- 5 jaar 1,6

Brillen zie (Zonne)brillen en contactlenzen
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Huishoudelijke apparaten / inbouwapparatuur

Afzuigkap - 10 jaar 0,8

Elektrische kooktoestellen (inductie, keramisch, halogeen) - 8 jaar 1,0

Gas kooktoestellen - 10 jaar 0,8

Oven, grill, magnetron - 8 jaar 1,0

Vaatwasmachine - 8 jaar 1,0

Koffiezetapparaat < € 250 8 jaar 1,0

> € 250 12 jaar 0,6

Keukenmachine, mixer, wafelijzer, friteuse en dergelijke - 8 jaar 1,0

Koelkast, vriezer - 12 jaar 0,6

Föhn, scheerapparaat - 5 jaar 1,6

Haardroogkap - 10 jaar 0,8

Elektrische tandenborstel - 5 jaar 1,6

Stofzuiger - 8 jaar 1,0

Strijkijzer - 5 jaar 1,6

Wasmachine, wasdroger < € 500 5 jaar 1,6

> € 500 10 jaar 0,8

CV-ketel - 15 jaar 0,5

Kampeeruitrusting

Tenten < € 150 4 jaar 2,0

> € 150 8 jaar 1,0

Luchtbedden - 4 jaar 2,0

Meubels, slaapzakken, koelboxen en dergelijke - 5 jaar 1,6

Overige kampeerbenodigdheden - 5 jaar 1,6

Kleding en schoenen

Kostuums, mantelpakken, kleding van bont, leer of suéde - 5 jaar 1,6

Werkkleding, bedrijfskleding -  2 jaar 4,1

Sportschoenen, plastic regenjassen, ondergoed - 2 jaar 4,1

Motorpak, motorhelm, motorlaarzen, motorhandschoenen en 
dergelijke

- 4 jaar 2,0

Overige kleding: schoenen, stoffen regenjas, jassen, bovenkleding,  
zwemkleding, sportkleding

- 3 jaar 2,7

Hoeden - 4 jaar 2,0

Accessoires: ceintuur, shawls, riemen, dassen, paraplu - 3 jaar 2,7

Kinderkleding, schoenen voor kinderen van 0 - 10 jaar - 1 jaar 8,3

Kinderkleding, schoenen voor kinderen van 10 - 16 jaar - 2 jaar 4,1

Kostbaarheden

Kunst Vervangingswaarde

Verzamelingen Vervangingswaarde

Antiek Vervangingswaarde
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Koffers en tassen

Koffer < € 250 8 jaar 1,0

> € 250 10 jaar 0,8

Beautycase, aktetas - 5 jaar 1,6

Damestas, herentas - 3 jaar 2,7

Portemonnee, weekendtas, reistas - 4 jaar 2,0

Levensmiddelen

Onaangebroken Huidige nieuwwaarde

Aangebroken Vervangingswaarde is maximaal  
50% van de aankoopprijs

Meubels

Bankstel < € 500 10 jaar 0,8

> € 500 15 jaar 0,5

Slaapkamermeubel < € 200 10 jaar 0,8

> € 200 15 jaar 0,5

Eetkamerstoel < € 100 8 jaar 1,0

> € 100 10 jaar 0,8

Fauteuil, zitkamerstoel < € 250 10 jaar 0,8

> € 250 15 jaar 0,5

Lampen, kroonluchter en dergelijke - 10 jaar 0,8

Overige houten meubels zoals tafel, kast, accessoires - 15 jaar 0,5

Overige niet-houten meubels zoals tafel, kast, accessoires - 10 jaar 0,8

Tuinmeubel Zie Tuin

Antiek meubel Zie Kostbaarheden

Muziekinstrumenten

Elektronische muziekinstrumenten < € 500 5 jaar 1,6

> € 500 10 jaar 0,8

Overige muziekinstrumenten Vervangingswaarde

Servies

Bestek, borden, koppen, schotels, glaswerk, porselein, pannen - 10 jaar 0,8

Zilverwerk, kristal Vervangingswaarde
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Sieraden en horloges

Goud Vervangingswaarde

Zilver < € 75 8 jaar 1,0

> € 75 12 jaar 0,6

Onedele sieraden - 4 jaar 2,0

Horloges < € 50 2 jaar 4,1

< €150 5 jaar 1,6

< € 450 10 jaar 0,8

> € 450 20 jaar 0,4

Smartwatch zie Computer

Bijouterieën - 2 jaar 4,1

Sportartikelen

Sportkleding zie Kleding

Duiksport < € 250 4 jaar 2,0

> € 250 8 jaar 1,0

Overige watersport < € 250 3 jaar 2,7

> € 250 5 jaar 1,6

Hengelsport < € 250 3 jaar 2,7

> € 250 5 jaar 1,6

Wintersport < € 250 3 jaar 2,7

> € 250 5 jaar 1,6

Paardensport < € 250 4 jaar 2,0

> € 250 8 jaar 1,0

Golfsport < € 250 4 jaar 2,0

> € 250 8 jaar 1,0

Balsporten < € 250 2 jaar 4,1

> € 250 3 jaar 2,7

Parachute uitrusting < € 250 3 jaar 2,7

> € 250 5 jaar 1,6

Telefoons en tablets

Smartphones en mobiele telefoons - 3 jaar 2,7

Vaste telefoons - 5 jaar 1,6

Tablets - 3 jaar 2,7

E-readers - 3 jaar 2,7
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Tuin

BBQ, losstaande buitenkeuken < € 250 5 jaar 1,6

> € 250 10 jaar 0,8

Losstaand zwembad - 2 jaar 4,1

Parasol - 5 jaar 1,6

Bloempotten, bloembakken - 7 jaar 1,1

Plastic tuinmeubels - 5 jaar 1,6

Overige tuinmeubels - 7 jaar 1,1

Lounge meubels < € 500 5 jaar 1,6

> € 500 8 jaar 1,0

Tuindecoraties zoals tuinspiegels, beelden, waterornamenten - 2 jaar 4,1

Hardhouten schutting - 25 jaar 0,3

Overige schutting - 10 jaar 0,8

Zonnescherm behuizing - 15 jaar 0,5

Zonnescherm doek - 8 jaar Afschrijving 
volgens de vol-

gende tabel:
 

Jaar 1: 0% 
Jaar 2: 1,3% 
Jaar 3: 1,4% 
Jaar 4: 1,4% 
Jaar 5: 1,3% 
Jaar 6: 0,9% 
Jaar 7: 0,9% 
Jaar 8: 1,0%

Vervoermiddelen

Stadsfietsen, kinderfietsen < € 500 5 jaar 1,6

> € 500 10 jaar 0,8

E-bikes, inclusief accu < € 1.750 5 jaar 1,6

> € 1.750 10 jaar 0,8

Losse accu van E-bikes - 3 jaar 2,7

Wielrenfiets - 6 jaar 1,3

Mountainbike, crossfiets - 3 jaar 2,7

Kinderwagen, buggy - 6 jaar 1,3

Aanhangwagen - 5 jaar 1,6

Bromfietsen, snorfietsen, scooters, fietsen op benzine, buiten-
boordmotoren, segway

- 8 jaar Afschrijving 
volgens de vol-

gende tabel:

Jaar 1: 2,5%  
Jaar 2: 1,5% 
Jaar 3: 1,5% 
Jaar 4: 1,0% 
Jaar 5: 0,5% 
Jaar 6: 0,5% 
Jaar 7: 0,5% 
Jaar 8: 0,3%
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Vloerafwerking

Linoleum, marmoleum - 20 jaar 0,4

Vinyl < € 50 per m² 8 jaar 1,0

> € 50 per m² 12 jaar 0,6

Laminaat < € 20 per m² 8 jaar 1,0

> € 20 per m² 12 jaar 0,6

Massieve parketvloeren - 24 jaar 0,3

Niet massieve parketvloeren zoals lamelparket, multiplank - 12 jaar 0,6

Lak-, afwerklaag parketvloeren - 8 jaar 1,0

Karpetten, kleden - 8 jaar 1,0

Wollen tapijt - 12 jaar 0,6

Nylon tapijt - 15 jaar 0,5

Trapbekleding wol - 6 jaar 1,3

Trapbekleding nylon - 10 jaar 0,8

Welness en beauty

Onaangebroken make-up, geurtjes, verzorgingsproducten Huidige nieuwwaarde

Aangebroken make-up, geurtjes, verzorgingsproducten Vervangingswaarde is maximaal  
50% van de aankoopprijs

Zonnebank - 10 jaar 0,8

(Zonne)brillen en contactlenzen

Zonnebrillen, brillen - 5 jaar 1,6

Contactlenzen - 3 jaar 2,7

(zonne)brillen op sterkte, van verzekerde van 65 jaar of ouder Geen afschrijving

Zonnepanelen

Zonnepanelen - 25 jaar 0,3

Omvormers - 15 jaar 0,5
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