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Zicht volmachtbedrijf B.V. is 100% dochter van Zicht B.V.

Het kan gebeuren dat uw duikuitrusting tijdens uw reis wordt gestolen, kwijtraakt of beschadigt. U kunt ons
vragen de schade te vergoeden. Wij moeten dan weten wat uw duikuitrusting waard is op het moment van de
schade. Met deze afschrijvingslijst stellen wij die waarde vast.

Wat bedoelen we met afschrijving?
Spullen worden na verloop van tijd minder waard door gebruik of veroudering. Dit heet afschrijving. Kleding wordt
bijvoorbeeld minder waard door het dragen ervan. Voor elektronische apparaten geldt weer een andere vorm van
afschrijving. Hiervan komen namelijk geregeld nieuwe modellen of software op de markt. Daarom worden
bijvoorbeeld telefoons, camera’s en laptops relatief snel minder waard.

We hanteren per artikel een afschrijvingspercentage
De afschrijvingspercentages staan in deze lijst. De afschrijvingspercentages zijn richtlijnen. Hoe u met uw spullen
omgaat kan ook van invloed zijn. Soms actualiseren wij de afschrijvingslijst. Bijvoorbeeld omdat producten vernieuwd
worden. Bij het beoordelen van de schadeclaim geldt de afschrijvingslijst die op het moment van uw schade op onze
website staat.

We vergoeden de nieuwwaarde, dagwaarde of restwaarde
Op uw polisblad ziet u welke verzekering en dekkingen u heeft afgesloten. In de bijbehorende polisvoorwaarden
leest u of uw bagage op basis van nieuwwaarde of dagwaarde vergoed wordt. De nieuwwaarde vergoeding voor
onderwatersport-uitrusting is 3 jaar. Dit geldt niet voor (duik-)kleding, tenzij er een * bij staat.

Wat is nieuwwaarde?
De huidige nieuwwaarde is het bedrag dat u nodig heeft om het artikel dat beschadigd is of dat u kwijt bent
opnieuw aan te schaffen.
Stel dat u een camera heeft gekocht voor € 350,-. Tijdens de vakantie is deze camera gestolen. Voor dezelfde of
een soortgelijke camera is de prijs nu € 320,-. De nieuwwaarde is dan € 320,-. Dit is het bedrag dat we gebruiken
voor het berekenen van de schadevergoeding.

Wat is dagwaarde?
Met de dagwaarde bedoelen wij de waarde die het artikel op het moment van schade nog had.
Dit is de nieuwwaarde min de afschrijving.
Stel dat de camera uit het voorbeeld 2,5 jaar oud is. De afschrijving is dan 50%, namelijk 20% per jaar x 2,5 jaar.
De nieuwwaarde is € 320,-. De dagwaarde is 50% van € 320,-. Dit is € 160,-.

Wat is restwaarde?
Spullen houden altijd een restwaarde. Daarom vergoeden wij minimaal 20% van de nieuwwaarde.
Stel dat de camera uit het voorbeeld 5 jaar oud is. De afschrijving is dan 100%. De dagwaarde is € 0,-.
We vergoeden 20% van € 320,-. Dit is € 64,-.
Let op! In de voorbeelden is geen rekening gehouden met een eigen risico of maximale vergoeding.
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Artikel

Afschrijving

% afschrijving

in jaren

per jaar

Ademautomaat

10

10

Diepte-manometer

10

10

Duik- en/of videolamp

6

16,66

Duikbril of masker of volgelaatsmasker

6

16,66

Duikcomputer

8

12,50

Duikhorloge

10

10

Duikmes

10

10

Duikpak neopreen (droog)*

7

14,28

Duikpak neopreen (nat)

5

20

10

10

Duikschoenen en handschoenen

Duikpak trilaminaat (droog)*

4

25

Duiktas/kist

5

20

10

10

Foto-/videoapparatuur + onderwaterbehuizing
Kompas

10

10

Loodgordel

10

10

Onderwaterscooter (mits meeverzekerd)

10

10

5

20

Overige accessoires
Persluchtflessen

20

5

Rebreather

10

10

5

20

10

10

Snorkel
Trimvest/stab-jacket
Vinnen

6

16,66

De nieuwwaarde vergoeding voor onderwatersport-uitrusting is 3 jaar.
Dit geldt niet voor (duik-)kleding, tenzij er een * bij staat.
De gemiddelde levensduur geeft het aantal jaren afschrijving aan.
Voor alle genoemde artikelen is de restwaarde na deze jaren 20% van het originele aankoopbedrag.
Van bovengenoemde afschrijvingspercentages kan worden afgeweken.
Een en ander is in overleg met importeurs, groot-detailhandel in de onderwatersport vastgesteld.
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