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AED & Verzekering 

 

Wanneer een AED wordt aangeschaft door een groep mensen (bijvoorbeeld een VvE, of 

een BuurtAED) wordt al snel de vraag gesteld:  

- Is de AED verzekerd binnen de bestaande polis? 

- Kan de AED ook apart verzekerd worden? 

- Hoe verzekeren wij een huurAED? 

 

In dit document wordt over elke variant meer informatie gegeven. 

 

Echter: elke bestaande verzekering is anders, ons advies is dan ook om altijd het 

volgende te doen: 

Informeer bij uw verzekeraar of uw huidige verzekering al voldoende is, zo niet: 

vraag dan of de bestaande polis aangepast kan worden. 

 

 

Het risico op diefstal 

Wanneer een AED wordt gestolen of wordt vernield, krijgt dit veel aandacht in de media. 

Hierdoor lijkt het of er regelmatig AED’s worden gestolen. Dit is echter niet waar. Wat 

zijn de echte cijfers: Binnen onze eigen klantenkring is (over een periode van 10 jaar) 

sprake van een diefstalpercentage van 0,35%. Dat is dus 1 op 285 AED’s. 

 

Echter: Als het net úw AED is, die gestolen wordt, heeft u natuurlijk niets aan die 

statistieken. Toch is het goed om cijfers als basis te gebruiken. 

 

 

Een speciale polis voor de AED 

Tot voor kort boden ING Insurance & Risk Consultancy en Delta Lloyd de mogelijkheid 

aan om een AED te verzekeren. Op verzoek van de Nederlandse Hartstichting werd deze 

verzekering tegen kostprijs ter beschikking gesteld. NB: Deze verzekering bestaat niet 

meer. 

 

In de praktijk had deze verzekering helaas nogal wat beperkingen. Zo konden alleen 

AED’s tot maximaal één jaar oud verzekerd worden. Daarnaast was de maximale looptijd 

van deze verzekering 3 jaar, terwijl de garantieperiode en verwachte levensduur van de 

AED veel hoger ligt. Afhankelijk van de locatie waar de AED komt te hangen kon een 

eigen risico gerekend worden tot € 500,-. Veel bezitters van AED’s kozen er daarom de 

afgelopen jaren voor om hun AED niet te verzekeren. 

 

Voor zover ProCardio weet is er momenteel geen aparte polis, die zonder verdere andere 

verplichtingen (zoals b.v. onderhoud, of gekoppeld aan één merk AED) kan worden 

afgesloten. 

 

Wellicht is een aparte polis voor u ook niet nodig. Informeer bij uw verzekeraar 

of uw huidige verzekering al voldoende is, zo niet: vraag dan of de bestaande 

polis aangepast kan worden. 
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De bestaande polis (inboedel- en/of opstal verzekering) 

Locatie van de AED: Binnen 

Schade door diefstal (met braakschade) of brand zal in bijna alle gevallen door de 

bestaande polis gedekt worden. 

 

Locatie van de AED: Buiten in een afgesloten kast die aan de opstal is bevestigd 

Schade door diefstal (met braakschade) of brand zal in bijna alle gevallen door de 

bestaande polis gedekt worden. 

 

Locatie van de AED: Buiten in een niet-afgesloten kast die aan de opstal is bevestigd 

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 

verzekeraar worden overlegd. 

 

 

Niet vergeten: Informeer bij uw verzekeraar of uw huidige verzekering al 

voldoende is, zo niet: vraag dan of de bestaande polis aangepast kan worden. 

 

 

 

Het verzekeren van een gehuurde AED 

Indien u iets voor langere tijd huurt, en dus voor langere tijd onder uw beheer heeft, 

kunt u ook het gehuurde vaak aan uw bestaande verzekering toevoegen. U moet hier 

echter wel altijd melding van maken bij uw verzekeraar. 

 

Locatie van de AED: Binnen 

Onze eigen verzekeraar (Nationale Nederlanden) zegt hierover: “Wij kunnen u 

mededelen dat als de AED binnen hangt, zijn hier mogelijkheden voor op onze VVE polis. 

Dit kan overigens per maatschappij verschillen. “ 

 
Locatie van de AED: Buiten in een afgesloten kast die aan de opstal is bevestigd 

Hierover zegt onze verzekeraar: “Van onze acceptatieafdeling heb ik het bericht 

ontvangen dat vergoeding van schade i.v.m. diefstal na braak lastig is buiten het 

gebouw, maar kan altijd besproken worden als dit concreet is en wordt dan een stukje 

“maatwerk”.  

Schade door brand is een eenvoudiger verhaal, dit is dan wel meeverzekerd.” 

 

Ook bij een gehuurde AED geldt dus: Informeer bij uw verzekeraar of uw 

huidige verzekering al voldoende is, zo niet: vraag dan of de bestaande polis 

aangepast kan worden. 
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