
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 21 november 2019 

 
Vakantiegangers onderschatten massaal risico’s 
 
Nederlanders die op vakantie gaan onderschatten massaal de risico’s van de reis en overschatten de 
verzekeringsdekkingen. Dit blijkt uit onderzoek van Europeesche Verzekeringen. Bijna een derde gaat 
onverzekerd op reis, waarbij vooral de dekking van de zorgverzekering wordt overschat. 
 
Motivaction International heeft in opdracht van de Europeesche Verzekeringen, een merk van a.s.r., een 
grootschalig onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse vakantiegangers. Ruim 1.000 vakantiegangers, tussen 
de 18 en 70 jaar oud, vulden de vragenlijst in.   
 
De resultaten laten zien dat de meeste reizigers onvoldoende kennis hebben van de mogelijke financiële 
risico’s die ze lopen en de dekking binnen de verschillende verzekeringen. Zo’n 20% van de 50-plussers tot 
zelfs 37% van de jongeren gaat onverzekerd op reis.  
 
De respondenten werd onder meer een aantal praktijkgevallen voorgelegd waaruit blijkt dat verwarring 
ontstaat over de verschillende dekkingen. Wat precies waar gedekt is, is onduidelijk en dan vooral in 
combinatie met de zorgverzekering. De dekking op de zorgverzekering wordt sterk overschat, terwijl deze 
meestal slechts dekking biedt tot tweemaal het Nederlandse tarief. Voorbeeldcases laten zien dat dit in 
sommige situaties volstrekt onvoldoende is, met serieuze financiële consequenties tot gevolg. 
 
Meer resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het volledige onderzoek. Om reizigers zelf hun inzicht te 
laten vergoten heeft de Europeesche Bewust Verzekerd op Reis tool ontwikkeld 
(www.bewustverzekerdopreis.nl). 
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
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