
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' DOORLOPENDE REISVERZEKERINGEN 2020 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (9%) Opzegbaar 1e jaar Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar tussentijds te beëindigen? 0,5 

  Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn in maanden na het eerste verzekeringsjaar? 0,5 

  Dekking zakenreis Is er dekking tijdens zakelijke reizen? 1,0 

  Dekking stage Is er dekking tijdens stage in het buitenland? 1,0 

  Dekking vrijwilligerswerk Is er dekking tijdens vrijwilligerswerk in het buitenland? 1,0 

  Eigen risico overig Wat is het eigen risico voor overige dekkingen (anders dan voor bagage of medische kosten)? 1,0 

  Verlenging max. reisduur in dagen Wat is de maximum aaneengesloten reisduur in dagen (inclusief eventuele uitbreiding)? 1,0 

  Max. leeftijd kind (inwonend) Wat is de maximum leeftijd voor meeverzekerde inwonende kinderen? 1,0 

  Max. leeftijd kind (uitwonend) Tot en met welke leeftijd zijn (voor een studie) uitwonende kinderen meeverzekerd? 0,5 

  Kinderen wonend bij ex-partner Zijn kinderen die bij de andere ouder wonen/verblijven meeverzekerd? 1,0 

  Andere verzekerde personen Zijn naast gezinsleden ook andere personen verzekerd op de reisverzekering? 1,0 

Hulpverlening (13%) Repatriëring (ongeval/ziekte) Wat is de vergoeding voor repatriëring bij ziekte of ongeval? 1,0 

  Repatriëring (overlijden) Wat is de vergoeding voor repatriëring na overlijden? 1,0 

  Terugroeping (sterfgeval) Wat is de vergoeding voor extra reiskosten bij terugroeping in geval van overlijden van een familielid/partner? 1,0 

  Terugroeping (materiële schade) Wat is de vergoeding voor extra reiskosten bij terugroeping vanwege materiële schade? 1,0 

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

  Reiskosten ziekenhuisbezoek Wat is de vergoeding voor (extra) reiskosten/vervoerskosten voor ziekenhuisbezoek van een verzekerde? 1,0 

  Overkomst (overlijden) Wat is de vergoeding voor overkomst van familieleden/naasten voor begrafenis/crematie in het buitenland? 0,5 
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Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Hulpverlening (13%) Geneeskundige kosten (voorschot) Kan een voorschot of garantie worden verleend voor geneeskundige kosten? 0,5 

  Medicijnen (verzendkosten) Wat is de vergoeding voor het toezenden van medicijnen naar de verblijfplaats van een verzekerde? 0,5 

  Extra reiskosten (ongeval/ziekte) Wat is de vergoeding voor extra reiskosten vanwege ziekte of een ongeval van een verzekerde? 1,0 

  Extra verblijfskosten (ongeval/ziekte) Wat is de vergoeding voor extra verblijfskosten vanwege ziekte of een ongeval van een verzekerde? 1,0 

  Extra reiskosten (oponthoud) Wat is de vergoeding voor extra reiskosten vanwege oponthoud, natuurgeweld of staking? 1,0 

  Extra verblijfskosten (oponthoud) Wat is de vergoeding voor extra verblijf vanwege oponthoud, natuurgeweld of staking? 1,0 

  Telecommunicatiekosten hulpcentrale Wat is de maximumvergoeding voor (tele)communicatie met de hulpcentrale? 0,5 

  Telecommunicatiekosten derden Wat is de maximumvergoeding voor (tele)communicatie met derden? 0,5 

Geneeskundige kosten 

(6%) 

Vergoeding buitenland Wat is de vergoeding voor geneeskundige kosten in het buitenland? 1,0 

  Vergoeding hulpmiddelen Wat is de vergoeding voor hulpmiddelen na een ongeval/behandeling? 0,5 

  Vergoeding Nederland Wat is de vergoeding voor geneeskundige kosten in Nederland? 0,5 

  Tandheelkundige kosten (ongeval) Wat is de vergoeding voor tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval in het buitenland? 0,5 

  Eigen risico medisch Wat is het eigen risico voor medische kosten? 1,0 

  Vergoeding verplicht eigen risico zorg Wordt met een dekking voor geneeskundige kosten het verplicht eigen risico van de basiszorgverzekering vergoed? 1,5 

  Vergoeding vrijwillig eigen risico zorg Wordt met een dekking voor geneeskundige kosten het vrijwillig eigen risico van de basiszorgverzekering vergoed? 0,5 

Ongevallen (4%) Overlijden (jongere) Wat is de uitkering voor jongeren bij overlijden door een ongeval? 1,0 

  Overlijden (oudere) Wat is de uitkering voor ouderen bij overlijden door een ongeval? 0,5 

  Invaliditeit (jongere) Wat is de maximum uitkering voor jongeren bij blijvende invaliditeit door een ongeval? 1,0 

  Invaliditeit (oudere) Wat is de maximum uitkering voor ouderen bij blijvende invaliditeit door een ongeval? 0,5 

  Overlijden (motor) Wat is de uitkering bij overlijden als gevolg van een motorongeval? 0,5 

  Invaliditeit (motor) Wat is de maximum uitkering bij invaliditeit als gevolg van een motorongeval? 0,5 

Sporten (4%) Off piste Is er dekking tijdens off piste skiën/snowboarden? 1,0 

  Huur/les/pas (ongeval/ziekte) Wat is de vergoeding voor skipassen, skilessen en gehuurde uitrusting bij ziekte/ongeval? 1,0 

  Wintersportuitrusting (std pp) Wat is de maximumvergoeding per persoon voor schade aan wintersportuitrusting? 1,0 

  Wintersportuitrusting (std ppo) Wat is de maximumvergoeding per polis voor schade aan wintersportuitrusting? 0,5 

  Hulpverlening gevaarlijke sport Is hulpverlening (repatriëring) als gevolg van gevaarlijke sporten verzekerd? 1,0 
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Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Sporten (4%) Medische kosten gevaarlijke sport Zijn medische kosten als gevolg van gevaarlijke sporten verzekerd? 1,0 

  Ongevallen gevaarlijke sport Is de ongevallendekking van kracht bij ongevallen als gevolg van gevaarlijke sporten? 0,5 

Bagage1 (13%) Nieuwwaardetermijn Hoeveel maanden is er, bij een gedekt totaal verlies, recht op de (huidige) nieuwwaarde? 1,5 

  Eigen risico bagage (laagst) Wat is het laagst mogelijke eigen risico voor bagage? 1,5 

  Bagagevergoeding totaal (pp) Wat is de totale maximumvergoeding per persoon voor schade aan bagage? 1,0 

  Bagagevergoeding totaal (ppo) Wat is de totale maximumvergoeding per polis voor schade aan bagage? 0,5 

  Foto/film/video-apparatuur (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan foto/film/video-apparatuur? 1,0 

  Foto/film/video-apparatuur (ppo) Wat wordt per polis vergoed voor schade aan foto/film/video-apparatuur? 0,5 

  Tablet (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan een tablet? 1,5 

  Tablet (ppo) Wat wordt per polis vergoed voor schade aan tablets? 1,0 

  Mobiele telefoon/Smartphone (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan telecommunicatie-apparatuur (mobiele telefoon/smartphone)? 1,5 

  Mobiele telefoon/Smartphone (ppo) Wat wordt per polis vergoed voor schade aan telecommunicatie-apparatuur (mobiele telefoon/smartphone)? 1,0 

  Sieraden (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan sieraden? 1,0 

  Sieraden (ppo) Wat wordt per polis vergoed voor schade aan sieraden? 0,5 

  Zonnebril (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan een zonnebril? 1,5 

  Zonnebril (ppo) Wat wordt per polis vergoed voor schade aan zonnebrillen? 1,0 

Bagage2 (9%) Aanschaf vertraging (pp) Wat is de vergoeding per persoon voor aankopen vanwege vertraagde bagage? 1,0 

  Aanschaf vertraging (ppo) Wat is de vergoeding per polis voor aankopen vanwege vertraagde bagage? 0,5 

  Giften voor derden (pp) Wat is de vergoeding per persoon voor schade aan op reis meegenomen giften voor derden? 1,0 

  Giften voor derden (ppo) Wat is de vergoeding per polis voor schade aan op reis meegenomen giften voor derden? 0,5 

  Aanschaf reis (pp) Wat is de vergoeding per persoon voor schade aan tijdens de reis aangeschafte zaken? 1,5 

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

  Laptop (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan een laptop? 1,5 

  Laptop (ppo) Wat wordt per polis vergoed voor schade aan laptops? 1,0 

  Spelcomputer (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan spelcomputers? 1,0 

  Navigatie (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan losse navigatie-apparatuur? 0,5 
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 Bagage2 (9%) Muziekinstrumenten (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan muziekinstrumenten? 1,0 

  Verrekijkers (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan verrekijkers? 0,5 

  Hoorapparaat (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan hoorapparaten? 1,0 

  Medische apparatuur (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan medische apparatuur? 1,0 

  Kampeeruitrusting tent Wat is de maximumvergoeding voor schade aan een tent? 1,0 

  Kampeeruitrusting (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan kampeeruitrusting? 1,0 

  Hobby-/sportuitrusting (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan hobby-/sportuitrusting? 1,0 

  Surfplank/opblaasbare boot (pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan surfplank, opblaasbare boot e.d.? 0,5 

  Fietsen (std pp) Wat wordt per persoon vergoed voor schade aan fietsen? 1,0 

  Fietsen (std ppo) Wat wordt per polis vergoed voor schade aan fietsen? 1,0 

  Invalide/kinderwagen Wat is de vergoeding voor schade aan invalide-/kinderwagens? 0,5 

  Imperials/dragers/boxen Wat is de vergoeding voor schade aan imperials/dragers/boxen? 1,0 

  Vergoeding geld (pp) Wat is de maximumvergoeding per persoon voor geld? 1,0 

  Vergoeding geld (ppo) Wat is de maximumvergoeding per polis voor geld? 1,0 

Automobilistenhulp (5%) Ouderdom voertuig (in jaren) Wat is de maximaal toegestane ouderdom van het voertuig in jaren? 1,0 

  Reparatie langs weg Wat is de vergoeding voor reparatie langs de weg (loonkosten)? 0,5 

  Sleepkosten Wat is de vergoeding voor sleepkosten naar het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf? 0,5 

  Vervangende bestuurder Is er dekking voor een vervangende bestuurder? 1,0 

  Reparatiedagen repatriëring Na hoeveel reparatiedagen is er dekking voor repatriëring van het voertuig? 0,5 

  Repatriëring voertuig Wat is de vergoeding voor repatriëring van het voertuig naar de woonplaats in Nederland? 1,0 

  Repatriëring aanhanger Wat is de vergoeding voor repatriëring van een aanhanger naar de woonplaats in Nederland? 1,0 

  Repatriëring bagage Wat is de vergoeding voor repatriëring van bagage naar de woonplaats in Nederland? 1,0 

Vervangend 

vervoer/verblijf (5%) 

Reparatiedagen vervoer/verblijf Na hoeveel reparatiedagen heeft verzekerde recht op een vergoeding van de verblijfskosten en vervangend vervoermiddel? 0,5 

  Verblijf ( < reparatiedagen) Wat is de vergoeding voor verblijfskosten bij reparatie binnen het 'standaard' aantal reparatiedagen? 1,0 

  Verblijf ( > reparatiedagen) Wat is de vergoeding voor verblijfskosten bij reparatie langer dan het 'standaard' aantal reparatiedagen? 1,0 

  OV-kosten ( > reparatiedagen) Wat is de vergoeding voor reiskosten per openbaar vervoer bij reparatie langer dan het 'standaard' aantal reparatiedagen? 1,0 
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  Vervangend 

vervoer/verblijf (5%) 

Huurkosten uitval voertuig Wat is de vergoeding voor de huur van een vervangend motorrijtuig bij uitval van het voertuig? 1,0 

  Huurkosten uitval aanhanger Wat is de vergoeding voor de huur van een vervangende aanhanger bij uitval van de aanhanger? 0,5 

  Verblijf uitval caravan Wat is bij uitval van de caravan de vergoeding voor huur van een vervangende caravan/vervangend verblijf? 1,0 

  Verblijf uitval tent Wat is bij uitval de vergoeding voor de huur van een vervangende tent/vervangend verblijf? 1,0 

Overige dekkingen (3%) Aansprakelijkheid logies/verblijf Wat is de maximumvergoeding voor aansprakelijkheid bij schade aan logies/verblijf? 1,0 

  Franchise logiesverblijf Wat is de franchise bij aansprakelijkheidsschades aan logies/verblijf? 0,5 

  Eigen risico logiesverblijf Wat is het eigen risico bij aansprakelijkheidsschades aan logies/verblijf? 0,5 

  Verkeersrechtsbijstand Worden kosten voor verkeersrechtsbijstand vergoed? 0,5 

  Externe kosten binnen Europa Wat is met de dekking (reis)rechtsbijstand de maximale vergoeding voor externe kosten binnen Europa? 1,0 

  Externe kosten buiten Europa Wat is met een dekking voor (reis)rechtsbijstand de maximale vergoeding voor externe kosten buiten Europa? 0,5 

  Franchise rechtsbijstand Wat is de franchise voor (reis)rechtsbijstand in het buitenland? 0,5 

  Medische kosten huisdier Wat is de maximale vergoeding voor geneeskundige kosten voor een meereizend huisdier? 0,5 

Annulering1 (19%) Verzekerde reissom (max pp) Wat is de maximumvergoeding van de reissom per persoon (per reis) bij annulering? 1,0 

  Verzekerde reissom (max ppo) Wat is de maximumvergoeding van de reissom per polis (per jaar) bij annulering? 1,0 

  Overlijden 1e/2e graads familie Is overlijden van een 1e of 2e graads familielid een gedekte reden voor annulering? 1,5 

  Overlijden 3e graads familie Is overlijden van een 3e graads familielid een gedekte reden voor annulering? 1,5 

  Overlijden vriend(in) Is overlijden van een vriend(in) van een verzekerde een gedekte reden voor annulering? 1,5 

  Overlijden huisgenoot Is overlijden van een huisgenoot een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Ziekte/Ongeval 1e/2e graads familie Is een ernstig ongeval of ziekte van een 1e/2e graads familielid een gedekte reden voor annulering? 1,5 

  Ziekte/Ongeval 3e graads familie Is een ernstig ongeval of ziekte van een 3e graads familielid een gedekte reden voor annulering? 1,5 

  Ziekte/Ongeval vriend(in) Is een ernstig ongeval of ziekte van een vriend(in) een gedekte reden voor annulering? 1,5 

  Ziekte/Ongeval huisgenoot Is een ernstig ongeval of ziekte van een huisgenoot een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Medische ingreep (onvoorzien) Is een onvoorzien medisch noodzakelijke ingreep een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Medische ingreep (wachtlijst) Is een medisch noodzakelijke ingreep waarvoor verzekerde op een wachtlijst staat een gedekte reden voor annulering? 0,5 

 Annulering1 (19%) Zwangerschapscomplicaties Zijn zwangerschapscomplicaties een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Zwangerschap Is zwangerschap een gedekte reden voor annulering? 1,0 
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  Annulering1 (19%) Ontslag vaste baan Is onvrijwillig ontslag van een baan met een contract voor onbepaalde tijd een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Ontslag tijdelijke baan Is onvrijwillig ontslag van een baan met een tijdelijk contract een gedekte reden voor annulering? 0,5 

  Nieuwe vaste baan Is het krijgen van een nieuwe baan met een contract voor onbepaalde tijd na werkloosheid een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Nieuwe tijdelijke baan Is het krijgen van een tijdelijke baan na werkloosheid een gedekte reden voor annulering? 0,5 

  Scheiding Is een voorgenomen scheiding een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Einde relatie Is een relatiebeëindiging zonder contract een gedekte reden voor annulering? 1,0 

Annulering2 (10%) Samengestelde reis Is er bij een samengestelde reis dekking voor annulering of omboeken bij het onvoorzien uitvallen van een reisonderdeel? 1,5 

  Overlijden (huis)dier Is een ernstig ongeval, ziekte of overlijden van een (huis)dier van een verzekerde een gedekte reden voor annulering? 0,5 

  Donortransplantatie Is een donortransplantatie een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Verkoop/koop woning Is de (ver)koop van de woning (overdracht koopwoning) een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Toewijzing huurwoning Is de toewijzing van een huurwoning een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Schade woning Is ernstige schade aan de woning van verzekerde een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Schade eigen bedrijf Is ernstige schade aan het eigen bedrijf van verzekerde een gedekte reden voor annulering? 0,5 

  Schade bedrijf werkgever Is ernstige schade aan het bedrijf waar verzekerde werkt een gedekte reden voor annulering? 0,5 

  Geen reisdocument Is diefstal van reisdocumenten een gedekte reden voor annulering? 1,0 

  Uitbraak besmetteljke ziekte Is het uitbreken van een besmettelijke ziekte een gedekte reden voor annulering? 1,5 

  Negatief reisadvies Is het ontraden van reizen naar een bepaald land van het Ministerie van Buitenlandse zaken een gedekte reden voor annulering? 1,5 

  Uitval gastheer/vrouw Is uitval van de buitenlandse gastheer/vrouw van het verblijf een gedekte reden voor annulering? 0,5 

  Uitval geboekt verblijf Is uitval van het geboekte vakantieverblijf een gedekte reden voor annulering? 0,5 

  Uitval vervoermiddel Is uitval van het vervoermiddel een gedekte reden voor annulering? 0,5 

  Uitval zaakwaarnemer Is op het annuleringsdeel dekking voor uitval van een (zaak)waarnemer (mogelijk)? 0,5 

  Vertraging Is er een vergoeding voor onvoorziene vertraging van openbaar vervoer? 1,0 

  Ziekenhuisopname Is er een vergoeding voor ziekenhuisopname tijdens de reis? 0,5 

 


