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AED & Verzekering 
 
Wanneer een AED wordt aangeschaft door een groep mensen (bijvoorbeeld een VVE of 
BuurtAED), worden er al snel vragen gesteld zoals: 

• Is de AED verzekerd binnen de bestaande polis? 

• Kan de AED ook apart verzekerd worden? 

• Hoe verzekeren wij een huur AED? 
 
In dit document wordt over elke variant meer informatie gegeven. Echter, iedere bestaande 
verzekering is anders. Daarom adviseren wij altijd om bij je eigen verzekeringsmaatschappij te 
informeren of jouw huidige verzekeringspolis voldoende is. Zo niet, vraag dan of de bestaande 
polis aangepast kan worden.  
 
Voor zover wij van ProCardio weten is er momenteel geen aparte polis die zonder verdere andere 
verplichtingen (zoals onderhoud of gekoppeld aan één merk AED) kan worden afgesloten. Maar 
ook in dit geval, raadpleeg je eigen verzekeringsmaatschappij. 
 
Feiten & tips 
 
Wij proberen hieronder meer informatie en tips te geven omtrent de mogelijkheden en waar je 
rekening mee moet houden als je contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij.  
 
Het risico op diefstal 
Wanneer een AED wordt gestolen krijgt dit veel aandacht in de media. Hierdoor kan het lijken of er 
regelmatig AED’s worden gestolen, maar de cijfers zeggen iets anders. Wat zijn de echte cijfers? 
Binnen onze eigen klantenkring is er over een periode van 10 jaar sprake van een 
diefstalpercentage van 0,35%. Dat is 1 op de 285 AED’s.  
 
De bestaande polis (inboedel- en/of opstalverzekering) 
 

1. Locatie van de AED: binnen 
Schade door diefstal (met braakschade) of brand zal in bijna alle gevallen door de 
bestaande polis gedekt worden. 

 
2. Locatie van de AED: buiten in een afgesloten kast die aan de opstal is bevestigt 

Schade door diefstal (met braakschade) of brand zal in bijna alle gevallen door de 
bestaande polis gedekt worden.  

 
3. Locatie van de AED: buiten in een niet-afgesloten kast die niet aan de opstal is 

bevestigt 
Schade door brand zal in bijna alle gevallen door de bestaande polis gedekt worden. of 
schade door diefstal is gedekt of toegevoegd kan worden aan de polis moet met de 
verzekeraard worden overlegd.  
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Het verzekeren van een gehuurde AED 

 
Indien je een AED voor langere periode huurt, en dus voor een langere tijd onder je beheer hebt, 
kan deze AED vaak aan je bestaande verzekering worden toegevoegd. 
 

1. Locatie van de AED: binnen 
Als een AED binnen hangt zijn er vaak mogelijkheden binnen een verzekeringspolis. Dit 
verschilt echter per maatschappij, vraag dit na.  

 
2. Locatie van de AED: buiten in een afgesloten kast die aan de opstal is bevestigt 

Als een AED buiten hangt is het lastiger om een vergoeding te krijgen bij diefstal na braak, 
maar je kunt het bespreken. Sommige verzekeringsmaatschappijen verrichten hiervoor 
maatwerk, omdat iedere situatie anders is. Schade door brand is vaak eenvoudiger op te 
lossen en veelal meeverzekerd.  
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