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Zoek dekking voor 
wintersport

Test reisverzekeringen

De wintersportvoorbereiding heeft wel iets 

van een militaire operatie. Er is veel om aan 

te denken: ski-uitrusting, winterbanden, 

wegenvignet en onderdak. En vergeet niet 

een goede reisverzekering af te sluiten.

Tekst: Mark Drabbe

Het blijkt nog niet zo vanzelf-

sprekend om de juiste winter-

sportdekking af  te sluiten. 

 Verzekeraar Europeesche berichtte eind 

2012 op basis van eigen onderzoek dat 

een kwart van de sneeuwzoekers niet 

verzekerd is voor wintersport of  dat niet 

zeker weet. Van de ondervraagde winter-

sporters bleek 91% wél een reisverzeke-

ring te hebben, maar daarvan had 14% 

geen wintersportdekking. Dat kan verve-

lend uitpakken. Hans Ammerlaan van 

Europeesche licht toe: ‘je bent dan niet 

verzekerd voor schade die het gevolg is 

van skiën of  snowboarden. Het is dus be-

langrijk deze extra dekking af  te sluiten. 

Alleen als je niet op wintersportvakantie 

bent, maar toevallig ergens komt waar 

geskied kan worden, volstaat een basis-

dekking zonder wintersport. En ook 

langlaufers hoeven geen aparte winter-

sportdekking af  te sluiten.’

Ook voor de uitrusting

Bij wintersport zijn er specifi eke risico’s. 

Denk aan drukke pistes, slechte sneeuw-

condities of  bomen die niet uit de weg 

gaan. Ernstige blessures als gebroken 

 ledematen komen vaak voor. Naast een 

medisch probleem is er vaak een ver-

voersprobleem. Soms moet er een ‘ba-

naan’ aan te pas komen om je van de 

 piste te halen. Of  denk aan de bekende 

gipsvlucht om je thuis te brengen. Die 

kosten worden (alleen) gedekt door een 

reisverzekering. De wintersportdekking 

»

OP ONZE SITE
Weten welke doorlopende reisver-
zekering de beste en voordeligste 
is in uw situatie? Zie onze verzeke-
ringenvergelijker op consumen-
tenbond.nl/reisverzekering
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is ook nuttig voor de vaak dure (gehuur-

de) skiuitrusting. Carlien Vogelzang uit 

Schagen werd tijdens haar wintersport-

vakantie al op de eerste dag door iemand 

omver geskied. ‘Aangezien ik een leek 

ben met reisverzekeringen heb ik alleen 

de medische rekeningen gedeclareerd. 

Pas later hoorde ik dat je ook skihuur, 

skilessen en skipas voor de niet-gebruik-

te dagen kan declareren. Helaas heb ik 

de bonnetjes niet meer.’

Standaard of als module

Een aantal verzekeraars heeft winter-

sport standaard in de basisdekking. 

Maar lang niet iedereen gaat op winter-

sport en je betaalt er dan wel voor. Daar-

naast is niet alle wintersportgerelateer-

de schade gedekt, zoals het vervoer van -

af  de piste na een ongeval. Deze kosten 

vallen bij sommige verzekeraars niet on-

der de wintersportdekking, maar onder 

de ‘geneeskundige kosten’. Via de basis-

zorgverzekering ben je wereldwijd verze-

kerd voor medische kosten. Zorgverzeke-

raars vergoeden echter alleen het in 

Nederland gangbare tarief. Dat is vaak 

voldoende, maar in Oostenrijk en Zwit-

serland kan de ziekenhuisrekening een 

stuk hoger uitvallen. Een voordeel is dat 

een module ‘geneeskundige kosten’ vaak 

ook het (wettelijk en vrijwillig) eigen ri-

sico vergoedt dat de zorgverzekering niet 

uitkeert. Ons advies aan wintersporters 

is om de geneeskundige kosten dus mee 

te verzekeren. Dat kan doorgaans ook 

via een aanvullende zorgverzekering.

Verder vallen een gehuurde skiuitrus-

ting, skilessen en skipassen soms niet on-

der de wintersportdekking, maar (deels) 

onder de bagagedekking. Daar merk je bij 

de afhandeling van een schadeclaim niets 

van. Behalve als er wél een wintersport-, 

maar geen bagagedekking is afgesloten. 

Die bagagedekking is niet zo duur, dus 

neem die er bij als je geen zin of  tijd hebt 

om de polisvoorwaarden uit te pluizen. 

Even checken

De grootste verschillen tussen de door 

ons geteste verzekeringen zitten bij de 

bagage en dan vooral in de maximumbe-

dragen die de verzekeraars vergoeden. 

Soms geldt dat maximum per persoon 

per reis, soms per polis (er kunnen meer-

dere verzekerden op één polis staan) en 

soms allebei. De bedragen lopen uiteen 

van €250 per gebeurtenis (Aegon) tot 

€5000 per persoon per polis. Voorbeelden 

van reisverzekeringen met die gunstige 

bagagedekking zijn de uitgebreidere va-

rianten van ABN Amro, Allianz Global 

Assistance, De Europeesche, Kroodle, 

Nationale-Nederlanden en Verzekeru-

zelf.nl. Bij Aegon geldt die €250 voor de 

‘gewone’ Doorlopende Reisverzekering. 

De Reisverzekering Online heeft een 

maximumvergoeding van €1250 per polis 

per reis. Wie veel kostbare spullen mee-

neemt kan bij Allianz Global Assistance, 

ANWB, Aon Direct, ASR, De Europee-

sche, Kroodle, Unigarant en Verzekeru-

zelf.nl tegen extra premie het maximaal 

verzekerd bedrag fl ink verhogen. 

En nog een weetje voor degenen die bui-

ten de piste gaan skiën. De meeste verze-

keraars geven alleen dekking als er bij 

het off-piste skiën een plaatselijke gids 

of  leraar aanwezig is. Roekeloos gedrag, 

opzettelijk een verbod of  waarschuwing 

negeren en te veel risico nemen, zijn 

vrijwel overal uitgesloten. 

1. Kroodle Optimaal 9,9 7,0

2. Europeesche Optimaal 9,0 7,0

3. Allianz Global Assistance Premium 8,9 7,3

4. Univé Comfort 8,9 7,3

5. Verzekeruzelf Excellent 8,9 7,2
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Bron: MoneyView

Peildatum 25 september

• Voor de wintersportdekking beoor-

deelden we: dekkingsgebied (telt in 

Testoordeel voor 7,5% mee), eigen 

risico bagage (10%), vergoeding 

niet-gebruikte skipassen/-lessen/

-uitrusting (15%), noodzaak baga-

gedekking (7,5%), maximumver-

goedingen wintersportuitrusting 

(25%), vrijwillige verhoging maxi-

mumvergoeding (10%) en dekking 

of -piste skiën (10%).

• Bij deze vijf verzekeringen zijn we-

reldwijde dekking, dekking van ge-

neeskundige kosten en bagage mo-

gelijk. De tabel toont (met vinkjes) 

of dit in de standaarddekking zit.

APP-TIP
Download een app op uw smart-

phone, zoals SOS op reis. Dan heeft 

u meteen alle belangrijke telefoon-

nummers bij de hand, zoals van de 

alarmcentrale en het consulaat.

Meestgeclaimde 
wintersportbagage

Ski’s 22%

Ski-/zonnebril 18%

Smartphone 12%

Skikleding 8%

Helm 6%

Snowboard 4%

Fotocamera 4%

Helmcamera 3%

Bron: Europeesche Verzekeringen


