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       Verzekering van hoorapparatuur  
 

1. Welke apparatuur moet u verzekeren?  

Wij raden u aan om uw hoorapparatuur te verzekeren. Met hoorapparatuur wordt bedoeld:  

- Hoortoestellen 

- Botverankerd hoortoestel, zoals BAHA- of Ponto-systeem  

- Solo/FM-apparatuur: ontvangers en zenders  

- Accessoires, zoals afstandsbediening of externe microfoon 

 

2. Waarom moet u uw apparatuur verzekeren?  

Uw zorgverzekeraar vergoedt een deel van de aanschafkosten van uw apparatuur en dekt 

standaard reparatiekosten binnen een termijn van (meestal) 5 jaar na de aanschafdatum.  

In bepaalde situaties wordt de vervanging of reparatie van uw apparatuur echter niet vergoed 

door uw zorgverzekeraar of leverancier, o.a. bij:  

- Diefstal of verlies  

- Onherstelbare schade, (bijv. door wasmachine, onder auto, opgegeten door hond) 

- Reparatiekosten door van buiten komend onheil (bijv. noodweer, brand, etc.) 

Wij adviseren u om uw hoorapparatuur hiertegen te verzekeren.  

 

3. Op welk moment moet u uw apparatuur verzekeren?  

Wij adviseren u om uw apparatuur op het moment van aanschaf te verzekeren.  

Sommige apparatuur wordt eerst op proef geleverd. Wij adviseren u om bij de 

leverancier/audicien te controleren wie aansprakelijk is voor schade of verlies van het 

apparaat tijdens deze proefperiode. Dit kan onder uw eigen WA-verzekering vallen, maar de 

voorwaarden verschillen per verzekeraar, het is verstandig om dit na te vragen. Indien 

schade/verlies onder uw eigen aansprakelijkheid valt, kunt u er voor kiezen om de apparatuur 

ook al tijdens de proefperiode te verzekeren.  

 

4. Waarop moet u letten bij het verzekeren van uw apparatuur?  

a. Wat wordt er wel/niet gedekt door de polis?  

Bijv. schade door nalatigheid, schade door transpiratievocht, etc.  

b. Vergoedt de verzekeraar bij een uitkering de nieuwwaarde van de apparatuur? Bij 

sommige verzekeraars is het uit te keren bedrag afhankelijk van de leeftijd van de 

apparatuur (bijv. 1 jaar na aanschaf 80%, na 2 jaar 60%, etc). Andere verzekeraars 

betalen altijd de nieuwwaarde van de apparatuur.   

c. Is de premie een eenmalig bedrag voor 5 jaar of gaat het om een jaarlijkse premie?  

d. Is de premie een vast bedrag of afhankelijk van de waarde van het apparaat?  

e. Is er een eigen risico verbonden aan een uitkering?  

f. Zijn er andere voorwaarden aan een uitkering verbonden? (Bijv. hoortoestellen bij 

kinderen die via een koordje moeten worden vastgemaakt aan de kleding.) 

g. Wat gebeurt er bij schade/verlies/diefstal van de apparatuur in het buitenland? 

 

5. Welke verzekeraars zijn er? 

- De meeste audiciens bieden een verzekeringspakket aan wanneer u bij hen 

hoorapparatuur aankoopt. (vraag de polis mee bij de audicien) 

- U kunt bij uw inboedel- of aansprakelijkheidsverzekeraar informeren of deze uw 

hoorapparatuur kan verzekeren. 

- Sommige verzekeraars hebben een kostbaarhedenverzekering waaronder het 

(botverankerd)  hoortoestel kan vallen (vaak i.c.m. een inboedelverzekering). 

- Solo-apparatuur van Phonak kan worden verzekerd via Phonak zelf, zie 

www.phonakclub.nl 

- Er zijn enkele externe verzekeraars die gespecialiseerd zijn in het verzekeren van 

hoorapparatuur. Voorbeelden hiervan zijn: 

 

Meeùs Assurantiën 

Postadres: Postbus 3234 

4800 DE Breda 

Telefoon: 088 - 810 81 00 

Email: klantenservice@meeus.com 

Website: www.meeus.com/hoorhulp 

De Haan & Buis verzekeringen 

Kerkstraat 58 

1687 AS Wognum 

Telefoon: 0229 - 571 765 

Email: hoortoestel@dehaanenbuis.nl 

Website: www.hoortoestel-dehaanenbuis.nl 

 

www.hoortoestellenverzekering.nl  

Postadres: Postbus 88 

7500 AB Enschede 

Telefoon: 053 – 435 01 66 

Email: info@hoortoestellenverzekering.nl 

 

6. Welke informatie heeft u nodig om een verzekering af te sluiten? 

De informatie die u nodig heeft om een verzekering af te sluiten staat vaak op de (proef)bon 

die u bij de audicien/leverancier meekrijgt met uw apparatuur. 

 

Soort hoorapparatuur: …………………………………………………………………………… 

Merk en type:  …………………………………………………………………………… 

Serienummer: …………………………………………………………………………… 

Aankoopdatum: ……… -- ……… -- 20……… Nieuwwaarde: €………………………… 


