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CLUSTERWEGING 

Cluster Weging 

Algemeen 6% 

Annulering 14% 

Bagage 20% 

Geneeskundige kosten 16% 

Hulpverlening 20% 

Ongevallen 6% 

Overige dekkingen 10% 

Sporten 8% 

Totaal 100% 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' KORTLOPENDE REISVERZEKERINGEN   

Cluster Kenmerk Vraag Malus Bonus 

Algemeen Dekkingsgebied keuze Bestaat bij dit product een keuze uit het dekkingsgebied? 1,0 1,0 

  Max lft kinderen gratis Tot en met welke leeftijd zijn kinderen gratis meeverzekerd? 1,0 1,0 

  Eigen risico bagage Wat is het standaard eigen risico voor bagage? 1,0 1,0 

  Eigen risico keuze Is een afwijkend eigen risico mogelijk? 1,0 1,0 

  Eigen risico overig Geldt er voor overige dekkingen of gebeurtenissen een eigen risico? 1,0 1,0 

Annulering Verz. reissom (max pp) Wat is de maximaal verzekerde reissom per persoon voor annulering? 1,0 1,0 

  Verz. reissom (max ppo) Wat is de maximaal verzekerde reissom per polis voor annulering? 1,0 1,0 

  Samengestelde reis 
Is op het annuleringsdeel ook dekking voor (onvoorzien) uitval van een onderdeel van een samengestelde reis 

(mogelijk)? 
1,0 1,0 

Bagage Vergoeding bagage (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon voor bagage (totaal)? 1,0 1,0 

  Vergoeding bagage (ppo) Wat is de (standaard) maximale vergoeding per polis voor bagage? 1,0 1,0 

  Aanschaf vertraging (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon voor aanschaffingen vanwege vertraagde bagage? 1,0 1,0 

 Aanschaf vertraging (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis voor aanschaffingen vanwege vertraagde bagage? 1,0 1,0 

 Giften (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan mee op reis genomen giften? 1,0 1,0 

 Giften (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan mee op reis genomen giften? 1,0 1,0 

 Aanschaf reis (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan tijdens de reis aangeschafte zaken? 1,0 1,0 

 Aanschaf reis (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan tijdens de reis aangeschafte zaken? 1,0 1,0 

 Foto/film/video-app. (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan foto/film/video-apparatuur? 1,0 1,0 
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PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' KORTLOPENDE REISVERZEKERINGEN   

Cluster Kenmerk Vraag Malus Bonus 

Bagage Foto/film/video-app. (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan foto/film/video-apparatuur? 1,0 1,0 

 Laptop (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan een laptop? 1,0 1,0 

 Laptop (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan laptops? 1,0 1,0 

 Tablet (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan een tablet? 1,0 1,0 

 Tablet (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan tablets? 1,0 1,0 

 Telecom-app. (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan telecommunicatie-apparatuur? 1,0 1,0 

 Telecom-app. (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan telecommunicatie-apparatuur? 1,0 1,0 

 Horloges (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan horloges? 1,0 1,0 

 Horloges (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan horloges? 1,0 1,0 

 Sieraden (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan sieraden? 1,0 1,0 

 Sieraden (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan sieraden? 1,0 1,0 

 Muziekinstrumenten (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan muziekinstrumenten? 1,0 1,0 

 Muziekinstrumenten (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan muziekinstrumenten? 1,0 1,0 

 Bril, contactlenzen (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon voor schade aan bril/contactlenzen? 1,0 1,0 

  Bril, contactlenzen (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis voor schade aan bril/contactlenzen? 1,0 1,0 

  Zonnebril (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon voor schade aan een zonnebril? 1,0 1,0 

  Zonnebril (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis voor schade aan zonnebrillen? 1,0 1,0 

  Gehoorapparaat (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon voor schade aan gehoorapparaten? 1,0 1,0 

  Gehoorapparaat (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis voor schade aan gehoorapparaten? 1,0 1,0 

  Prothese (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon voor schade aan een (gebits)prothese? 1,0 1,0 

  Prothese (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis voor schade aan (gebits)protheses? 1,0 1,0 

  Surfplank/opbl.boot (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan surfplank, opblaasbare/opvouwbare boot? 1,0 1,0 

  Surfplank/opbl.boot (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan surfplank, opblaasbare/opvouwbare boot? 1,0 1,0 

  Fietsen (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan fietsen? 1,0 1,0 

  Fietsen (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan fietsen? 1,0 1,0 

  Hobby-/sportuitr. (pp) Wat is de maximale vergoeding per persoon bij schade aan hobby-/sportuitrusting? Extra dekking mogelijk? 1,0 1,0 

  Hobby-/sportuitr. (ppo) Wat is de maximale vergoeding per polis bij schade aan hobby-/sportuitrusting? Extra dekking mogelijk? 1,0 1,0 

  Dekking geld Is geld/geldswaardig papier verzekerd (niet/standaard/optioneel)? 1,0 1,0 

  Vergoeding geld (pp) Wat is de (standaard) maximale vergoeding per persoon voor geld? 1,0 1,0 

  Vergoeding geld (ppo) Wat is de (standaard) maximale vergoeding per polis voor geld? 1,0 1,0 

Geneeskundige kosten Eigen risico medisch Geldt er voor medische kosten een eigen risico? 1,0 1,0 

  Vergoeding buitenland Wat is de dekking voor geneeskundige kosten in het buitenland? 1,0 1,0 
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PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' KORTLOPENDE REISVERZEKERINGEN   
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Geneeskundige kosten Vergoeding Nederland Wat is de dekking voor geneeskundige kosten in Nederland? 1,0 1,0 

  Tandheelkundige kosten Wat is de dekking voor tandheelkundige kosten? 1,0 1,0 

  Vergoeding verplicht ER zorg Wordt met een dekking voor geneeskundige kosten het verplicht eigen risico van de basiszorgverzekering vergoed? 1,0 1,0 

  Vergoeding vrijwillig ER zorg Wordt met een dekking voor geneeskundige kosten het vrijwillig eigen risico van de basiszorgverzekering vergoed? 1,0 1,0 

Hulpverlening Opsporing/redding/berging Wat is de dekking voor opsporings-, reddings-, en bergingsacties? 1,0 1,0 

  Telecommunicatiekosten centrale Wat is de maximum vergoeding voor (tele)communicatie met de hulpcentrale? 1,0 1,0 

  Telecommunicatiekosten derden Wat is de maximum vergoeding voor (tele)communicatie met derden? 1,0 1,0 

Ongevallen Dekking ongevallen Zijn ongevallen verzekerd (standaard/optioneel)? 1,0 1,0 

  Overlijden Wat is de (standaard) uitkering bij overlijden door een ongeval? 1,0 1,0 

  Blijvende invaliditeit Wat is de (standaard) maximum uitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval? 1,0 1,0 

Overige dekkingen Aansprakelijkheid schade logies Wat is de vergoeding voor aansprakelijkheid bij schade logies/verblijf? 1,0 1,0 

  Franchise schade logies Wat is de franchise voor aansprakelijkheid bij schade aan logies/verblijf? 1,0 1,0 

  Dekking rechtsbijstand Is (reis)rechtsbijstand verzekerd (standaard/optioneel)? 1,0 1,0 

  Dekking automobilistenhulp Is automobilistenhulp verzekerd (standaard/optioneel)? 1,0 1,0 

  Dekking vervangend vervoer Is vervangend vervoer verzekerd (standaard/optioneel)? 1,0 1,0 

  Huurkn vervangend vervoer Wat is de maximale vergoeding voor de huur van een vervangend vervoermiddel? 1,0 1,0 

Sporten Dekking onderwatersport Is het beoefenen van onderwatersport verzekerd (standaard/optioneel)? 1,0 1,0 

  Onderwatersportuitrusting Wat is de dekking voor onderwatersportuitrusting? 1,0 1,0 

  Dekking wintersport Is het beoefenen van wintersport verzekerd (standaard/optioneel)? 1,0 1,0 

  Wintersportuitrusting Wat is de dekking voor wintersportuitrusting? 1,0 1,0 

  Dekking gevaarlijke sporten Is het beoefenen van gevaarlijke sporten verzekerd (standaard/optioneel)? 1,0 1,0 

 


