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COLUMN GELD

Reisverzekering?
Op de to-dolijst?

H

Jaap Jongsma.

allo, ik ben onderweg
naar Italië, Kunt u nog
een reisverzekering
voor mij regelen?’ Een
dochter van een klant belt. Na een
tip van haar vader vond ze het
toch nodig om het te regelen.
Maar wat regel je eigenlijk? Hieronder een lijstje met wat je kunt
verzekeren om een goede keuze te
kunnen maken.
Bagage

Dekking: alles wat je tijdens de reis voor eigen gebruik bij je hebt of aanschaft. Ook is onder bagage
meeverzekerd, tegen een maximum bedrag: kostbaarheden, (huur)fietsen, brillen, horloges, sieraden, protheses en hoorapparaten. U bent verzekerd tegen
beschadiging, verlies en diefstal. Geld is meestal van
de dekking uitgesloten.
Noodzakelijk?
Welke spullen neem je mee op vakantie. Zijn dit voornamelijk oude spullen met weinig waarde of neem je
dure spullen mee? Zou je in Nederland de schade niet
claimen dan is een dekking weinig zinvol. Houd er
rekening mee dat de verzekeraar van je verwacht dat
je als een ‘goed huisvader’ met je spullen omgaat.
Bagage in de auto mag niet in het zicht liggen!
Onvoorziene uitgaven
Dekking: kosten van hulpverlening in geval van ziekte, ongeval of overlijden; kosten in verband met opsporing, redding en repatriëring; extra reis- en verblijfkosten.
Noodzakelijk?
Onvoorziene uitgaven kunnen oplopen. Dit is mede
afhankelijk wat je gaat doen en waar je naar toe gaat.
Gevaarlijke sporten, bergwandelingen zijn risicovol,
een strandvakantie al een stuk minder. Moet je gebruik maken van deze rubriek, dan zijn de kosten
aanzienlijk.
Ongevallen
Dekking: regelt een eenmalige (gedeeltelijke) uitkering bij een ongeval of overlijden. Verzekering dekt
niet de werkelijke schade alleen een uitkering bij
blijvend letsel. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van het letsel.
Noodzakelijk?
De kans op een uitkering is niet groot. En bij aanspraak van de verzekering dekt dit niet de werkelijke
schade. Belangrijker is om de ziektekostenverzekering goed geregeld te hebben.
Medische kosten
Dekking: kosten van artsen, medicijnen, ziekenvervoer, ziekenhuisopname en onder beperkende voorwaarden soms tandheelkundige hulp.
Noodzakelijk?
Je eigen ziektekostendekking heeft een werelddekking tegen in Nederland geldende voorwaarden en
tarieven. Afhankelijk van het buitenland waar je naar
toe gaat kan de zorg daar behoorlijk duurder uitvallen. Wij raden je aan om dit mee te verzekeren.
Een fijne vakantie toegewenst!
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