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PE Schadeverzekeringen Particulier

Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeraar ABC

Inhoud en omvang van de verzekerde zorg
De Zorgverkering ABC is een restitutieverzekering van de zorgverzekeraar, verder te noemen ‘de zorgverzekering’.

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op vergoeding van de kosten van zorg zoals omschreven in deze 

verzekeringsvoorwaarden. Ook heeft u op verzoek recht op zorgadvies en zorgbemiddeling.

1.2. Medische noodzaak
U heeft recht op vergoeding van de kosten van zorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden als u op de 

zorgvorm naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen en als de zorgvorm doelmatig en doeltreffend is. 

De inhoud en omvang van de zorgvorm wordt mede bepaald door wat de betreffende zorgaanbieders aan zorg 

‘plegen te bieden’. 

1.3. Wie mag de zorg verlenen
U heeft vrije keuze van zorgaanbieder, op voorwaarde dat aan de overige eisen in deze verzekeringsvoorwaarden is 

voldaan. Een van die eisen is dat uw zorgaanbieder moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. In het betreffende 

zorgartikel vindt u welke zorgaanbieders de zorg mogen verlenen en aan welke aanvullende voorwaarden de 

zorgaanbieder moet voldoen. Als de zorgaanbieder niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan heeft u geen 

recht op vergoeding.

1.4. Zorgverlening door een gecontracteerde zorgaanbieder
Als u voor zorg naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat, dan zijn met de betreffende zorgaanbieders tarieven 

afgesproken die in lijn zijn met de in Nederland geldende redelijke marktprijs. De zorgaanbieder ontvangt de 

vergoeding van de kosten van zorg rechtstreeks van ons.

1.5. Zorgverlening door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten? Dan heeft u recht op 

vergoeding van de kosten van zorg tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen 

Wmg-tarieven gelden, dan worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

1.5.1 Cessie verbod Verpleging en verzorging en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
U kunt uw vordering op ons voor Verpleging en verzorging en GGZ niet overdragen aan zorgaanbieders of anderen 

met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten voor deze zorg. Uitgezonderd hiervan is ambulante 

verslavingszorg. In dat geval is het mogelijk om de vordering over te dragen als wij een ingevuld 

toestemmingsformulier van de zorgaanbieder hebben ontvangen. 
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PE Schadeverzekeringen Particulier

Afschrijvingenlijst reisbagage ABC Verzekeringen

Afschrijven
Bij een schade krijgt u de waarde van uw spullen vergoed. Spullen worden na verloop van tijd minder waard door 

gebruik, veroudering of slijtage. Kleding wordt bijvoorbeeld minder waard door het dragen ervan. 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.

Huidige nieuwwaarde
De huidige nieuwwaarde is het bedrag dat u betaalt als u uw spullen (van hetzelfde soort, type en kwaliteit) nu 

opnieuw zou moeten kopen. 

Dagwaarde
De dagwaarde is de huidige nieuwwaarde waar de afschrijving vanaf is gehaald.

Welke waarde ontvangt u?
U ontvangt de nieuwwaarde voor spullen die niet ouder zijn dan 1 jaar. Als spullen ouder zijn dan 1 jaar, ontvangt u 

de dagwaarde.

Restwaarde
Uw spullen houden altijd een waarde. Daarom vergoeden we nooit minder dan 20% van de huidige nieuwwaarde. 

Let op:

• We actualiseren regelmatig de afschrijvingenlijst. Bijvoorbeeld doordat producten vernieuwd worden.  

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

• Voor voorwerpen die niet in de afschrijvingenlijst staan, gaan we uit van een afschrijvingstermijn van  

5 jaar. Tenzij het voorwerp aantoonbaar een kortere of langere levensduur heeft.
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Uw spullen Gemiddelde 
levensduur in jaren

Afschrijvingspercentage 
per jaar

Mobiele telefoon / smartphone 4 25,00%

Smartwatch 4 25,00%

Tablet 5 20,00%

Computer/Laptop 5 20,00%

TV, MP3/4, iPod, 8 12,50%

Foto/film apparatuur (inclusief accessoires) 5 20,00%

Navigatie 5 20,00%

Spelcomputers 5 20,00%

Kleding 3 33,33%

(Zonne)brillen op sterkte en contactlenzen 5 20,00%

Zonnebrillen (niet op sterkte) 4 25,00%

Fiets 6 16,67%

Geld - geen afschrijving

Reisdocumenten / identiteitsbewijzen - geen afschrijving

Horloges en sieraden 5 20,00%

Volledig edelmetalen sieraden - geen afschrijving

Kampeerartikelen 5 20,00%

(Winter)sportuitrusting 5 20,00%

Verzorgingsproducten aangebroken 50,00%

Verzorgingsproducten onaangebroken geen afschrijving

Koffer / tas / portemonnee 5 20,00%

Gegevensdragers / DVD / USB 10 10,00%

Gehoorapparaten / prothesen / beugels voor tanden 5 20,00%

Medicijnen aangebroken 50,00%

Medicijnen onaangebroken geen afschrijving

Fietsendrager / dakkoffer / dakdragers 8 12,50%

Sneeuwkettingen / caravanspiegels /   
sleutels voor motorrijtuigen

8 12,50%

Muziekinstrumenten 8 12,50%

Linnengoed 5 20,00%

Kinderwagen / buggy / maxi-cosi 5 20,00%

Boot (opblaasbaar) / kano / surfplank / vliegers 5 20,00%

Levensmiddelen aangebroken 50,00%

Levensmiddelen onaangebroken geen afschrijving

Boek 5 20,00%
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Voorwaarden AVB

Motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden 

voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan 

wel door electrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan 

het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het 

verkeer tot stilstand is gekomen.

Voorwaarden Verzekeraar A Voorwaarden Verzekeraar B

Is schade door een motorrijtuig of (lucht)vaartuig 

ook verzekerd?

• Nee, schade of letsel door een motorrijtuig of 

(lucht)vaartuig is niet verzekerd. Het maakt niet uit 

of u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of 

gebruiker bent.

• Maar, wél verzekerd is:

• schade die uw medewerker tijdens het werk 

veroorzaakt met een motorrijtuig dat niet van 

u is;

• schade door lading van een motorrijtuig die 

ontstaat tijdens het laden en lossen. Schade 

aan het motorrijtuig zelf is niet meeverzekerd;

• schade die ontstaat door een gemotoriseerde 

machine die u huurt of leent. Maar alleen als 

de schade het gevolg is van een verkeerde 

aanwijzing of opdracht die u aan de 

bestuurder geeft;

• schade waarvoor u als passagier van het 

motor rijtuig of (lucht)vaartuig aansprakelijk 

bent;

• schade door een ontkoppelde aanhanger, 

nadat die buiten het verkeer veilig tot stilstand 

is gekomen;

• schade door een elektrische fiets waarbij de 

elektrische trapondersteuning stopt zodra u 

harder dan 25 km per uur fiets;

• letsel aan personen veroorzaakt door of met 

een vaartuig.

Is schade door een motorrijtuig of (lucht)vaartuig 

ook verzekerd?

• Nee, schade of letsel door een motorrijtuig of 

(lucht)vaartuig is niet verzekerd. Het maakt niet uit 

of u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of 

gebruiker bent.

• Maar, wél verzekerd is:

• schade die uw medewerker tijdens het werk 

veroorzaakt met een motorrijtuig dat niet van 

u is;

• schade door lading van een motorrijtuig die 

ontstaat tijdens het laden en lossen. Schade 

aan het motorrijtuig zelf is niet meeverzekerd;

• schade die ontstaat door een gemotoriseerde 

machine die u huurt of leent. Maar alleen als 

de schade het gevolg is van een verkeerde 

aanwijzing of opdracht die u aan de 

bestuurder geeft;

• schade waarvoor u als passagier van het 

motorrijtuig of (lucht)vaartuig aansprakelijk 

bent;

• schade door een ontkoppelde aanhanger, 

nadat die buiten het verkeer veilig tot stilstand 

is gekomen;

• letsel aan personen veroorzaakt door of met 

een vaartuig.
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5. Beveiligingsmatrix Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven 
 

Attractiviteit Maximaal aantal voertuigen 

Gemiddelde 
cataloguswaarde 

< 5 < 15 < 25 < 50 > 50 

< € 10.000,- L L M H ZH 

€ 10.000,- t/m €20.000,- L L M H ZH 

€ 20.000,- t/m € 30.000,- L M H ZH ZH 

Meer dan € 30.000,- M H ZH ZH ZH 

 
 

 Beveiligingsmaatregelen 

Attractiviteit O BK ME EL AT RE 

L 
 

O1 BK1 - - - - 

O1 - ME1 - - - 

M O1 BK3 - - - - 

O2 BK2 - - AT2  RE2 

O1 BK2 - EL1 AT2  RE2 

H 
 
 

O1 BK2 - EL2 AT2  RE3 

O2 BK3 - - AT2  RE3 

O2 BK2 - EL1 AT2  RE3 

ZH O1 BK3+BK4 - EL2 AT3 of AT4  RE4 

O1 BK2+BK4 - EL1+EL2 AT3 of AT4  RE4 

O2 BK3+BK4 - EL1 AT3 of AT4  RE4 

 
 

Organisatorische maatregelen (OM) 

O1 Terreinverlichting en/of schrikverlichting 

O2 OM1+ Objectbeveiliging in het voertuig  

 

Bouwkundige maatregelen (BK)   

BK1  Uitrijdbeveiliging  

BK2  Gaashekwerk, minimaal 2.00 meter hoog 

BK3  Spijlen of draadmathekwerk, minimaal 2.00 meter hoog 

BK4  Voorziening tegen tunnel graven 

 

Meeneembeperkende maatregelen (ME) 

ME1 Mechanische meeneem beveiliging 

 

Elektronische maatregelen (EL) 

EL1 Hekwerkdetectie 

EL2 Terreindetectie met camerasysteem of intelligent camerasysteem (beiden 
gekoppeld aan een PAC met Live View) 

 

Alarmering (AT) 

AT2 Open alarmtransmissie verbinding naar een PAC, niet beveiligd tegen sabotage 
(voorheen AL1) 

AT3 / AT4 Besloten alarmtransmissie verbinding naar een PAC, beveiligd tegen sabotage 
(voorheen AL2) 

  

Reactie (alarmopvolging) (R) 

RE2 Alarmopvolging door sleutelhouder(s)  

RE3 Alarmopvolging door een erkende Particuliere Bewakingsdienst 

RE4 Als RE2 + Politie (prioriteit 1) Technische alarmverificatie verplicht 

 


