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Waarom zou ik de apparatuur verzekeren?  

Uw zorgverzekeraar vergoedt (een deel van) de aanschafkosten 

en standaard reparatiekosten gedurende vijf jaar na de aanschaf-

datum. Maar in sommige situaties wordt schade niet vergoed, 

onder andere:  

• Diefstal of verlies  

• Schade (bijvoorbeeld: in de wasmachine, erop gaan staan, 

opgegeten door hond, brandschade)   

Wij adviseren daarom om uw apparatuur extra te verzekeren. 

 

Welke apparatuur kan ik verzekeren? 

Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet 

verzekeren van de hoorapparatuur. Met hoorapparatuur wordt 

bedoeld:  

• Hoortoestellen 

• Beengeleiderhoortoestel (bijvoorbeeld: BAHA- of Ponto-

systeem)  

• Solo- of FM-apparatuur (zenders en ontvangers) 

• Accessoires (bijvoorbeeld: afstandsbediening of extra 

microfoon) 

 

Op welk moment verzekeren?  

Wij adviseren u om uw apparatuur in ieder geval op het moment 

van aanschaf te verzekeren. 

 

Sommige apparatuur wordt eerst op proef geleverd. Schade of 

verlies tijdens deze proefperiode kan door de audicien verzekerd 

zijn of onder uw eigen WA-verzekering vallen, maar de 

voorwaarden verschillen per audicien en verzekeraar. Vraagt u dit 

na bij uw audicien of verzekeraar. Als u zelf kosten voor schade of 

verlies zou moeten betalen, dan kunt u er voor kiezen om de 

apparatuur tijdens de proefperiode te verzekeren. 

 



  



Waar kan ik op letten bij het verzekeren van mijn 

apparatuur?  

Voorwaarden en kosten kunnen verschillen tussen verzekeraars. 

Het is zinvol om deze te vergelijken voor u een verzekering 

afsluit. 

• Wat valt er wel/niet onder de polis?  

Bijvoorbeeld: schade door nalatigheid of transpiratievocht. 

• Vergoedt de verzekeraar de nieuwwaarde of de dagwaarde van 

de apparatuur?  

Sommige verzekeraars vergoeden de dagwaarde, dit betekent 

dat ze minder betalen als de apparatuur ouder wordt. 

Bijvoorbeeld: één jaar na aanschaf 80% van de nieuwprijs, na 

twee jaar 60%. Let op: Vaak moet u voor nieuwe apparatuur 

wel de volledige nieuwprijs betalen. 

• Is de premie een eenmalig bedrag voor vijf jaar of gaat het om 

een jaarlijks bedrag?  

• Als de verzekering uitbetaalt, hoe hoog is dan het eigen risico?  

• Zijn er extra voorwaarden?  

Bijvoorbeeld: hoortoestellen met een veiligheidskoordje 

vastmaken aan uw kleding. 

• Is de apparatuur ook verzekerd in het buitenland? 

 

  



Bij wie kan ik een verzekering afsluiten?  

• Uw audicien 

• Uw eigen inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.  

Let op: hier moet u uw verzekering voor uitbreiden.  

Vraag de voorwaarden goed na bij uw verzekeraar. 

• Uw eigen WA-verzekering (alleen tijdens proefperiode) 

• Phonak (alleen voor solo-apparatuur van Phonak zelf) 

• Gespecialiseerde verzekeraars o.a.: 

− AON Meeùs hoortoestelverzekering 

− De Haan & Buis verzekeringen 

− Hoortoestellenverzekering.nl 

 

Wat heb ik 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 of leverancier 

meekrijgt met uw apparatuur:  

• Soort hoorapparatuur 

• Merk en type   

• Serienummer 

• Aankoopdatum 

• Nieuwwaarde 

 

Meer (online) informatie 

www.pento.nl 

www.hoorinfotheek.nl 

www.hoorwijzer.nl 

www.stichtinghoormij.nl 

www.sterkerdoor.nl 

http://www.stichtinghoormij.nl/

