Voorwaarden Fietsverzekering
Met de Fietsverzekering kunt u de financiële gevolgen verzekeren van schade aan of diefstal, afpersing
en verduistering van uw fiets.

Lees de voorwaarden en het polisblad goed door
In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. In
onze Algemene verzekeringsvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor al onze verzekeringen.
Zoals uw verplichtingen bij schade, het tijdig doorgeven van wijzigingen en premiebetaling. Lees beide
voorwaarden en uw polisblad goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u
verwachten.
De inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina.

Heeft u een vraag of wilt u schade melden?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager of tussenpersoon.
Of kijk op www.bovemij.nl bij Schade melden. En doe altijd aangifte bij de politie bij diefstal,
verduistering en soortgelijke strafrechtelijke delicten.
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1

Wat is verzekerd?

1.a

Welke fiets is verzekerd?

Verzekerd is de fiets die op het polisblad staat.

1.b

Wie is verzekerd?

Verzekerd is degene die de verzekering heeft afgesloten. Dat is de verzekeringnemer.
In deze voorwaarden noemen we de verzekeringnemer ‘u’. We noemen N.V. SchadeverzekeringMaatschappij Bovemij, ‘we’ of ‘wij’.

1.c

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

U bent per gebeurtenis verzekerd tot maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.
U geeft zelf het verzekerde bedrag op voor de fiets en de accessoires. Het bedrag moet gebaseerd
zijn op de oorspronkelijke bruto catalogusprijs inclusief de accessoires. U bent er verantwoordelijk voor
dat dit bedrag voldoende is.
Met accessoires bedoelen wij de toevoegingen en de aanpassingen die door de fabrikant of importeur
zijn geleverd. Maar niet in de vastgestelde catalogusprijs zijn opgenomen.
Mocht bij een schade blijken dat het verzekerde bedrag te laag is, dan houden wij daar rekening mee
bij het bepalen van uw vergoeding. U bent dan onderverzekerd. Bij de bepaling van de te vergoeden
schade delen wij het verzekerde bedrag door de werkelijke waarde. Met de uitkomst vermenigvuldigen
wij het schadebedrag.

1.d

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode
van de begindatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De oorzaak
van de schade of het verlies moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering.
U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe.

1.e

Binnen welk gebied is de fiets verzekerd?

De fiets is verzekerd in Nederland.

2

Hoe bent u verzekerd?

2.a

Verzekerde schade aan de fiets

Verzekerd is schade of verlies:

door (poging tot) diefstal, afpersing of verduistering van de hele fiets.

ontstaan in de periode dat de fiets gestolen of verduisterd was.

door aanrijding, botsen, omslaan, slippen, stoten, van de weg of in het water raken.

door vandalisme.

door diefstal van onderdelen.

door elk ander plotseling van buiten komend onheil.

2.b

Niet verzekerde schade aan de fiets

Niet verzekerd is schade of verlies:

die het gevolg is van sneller rijden dan wettelijk is toegestaan. Dit geldt alleen als die snelheid
het gevolg is van wijzigingen in de standaarduitvoering. Of wijzigingen in de motor van de fiets.

die ontstaat terwijl de bestuurder van de fiets een tweede verkeersdeelnemer trekt of duwt. Of
door deze verkeersdeelnemer getrokken of geduwd wordt.

door of in verband met het in beslag nemen van de fiets. Ook gedurende de tijd dat de fiets in
beslag genomen is of in de tijd dat deze op last van een overheid of instantie wordt gebruikt.

die bestaat uit financieel nadeel door het niet kunnen gebruiken van de fiets.

aan lading, bagage, losse onderdelen of losse accessoires.

aan onderdelen die stuk zijn gegaan zonder dat er sprake is van een aanrijding, vandalisme of
diefstal.

die bestaat uit herstelkosten als gevolg van slijtage, een eigen gebrek, onvoldoende
onderhoud en langzaam inwerkende weersinvloeden en vocht.
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aan banden. Of schade die bestaat uit krassen en schrammen. Tenzij er door de dezelfde
gebeurtenis ook andere verzekerde schade is.

Niet verzekerd is diefstal:

van losse onderdelen en losse accessoires.

als u niet heeft voldaan aan uw verplichtingen om diefstal te voorkomen. Deze verplichtingen
staan in 3.f ‘Uw verplichtingen om diefstal van uw fiets te voorkomen’.

als u de sleutels niet kunt overleggen. Minimaal één sleutel moet sporen van normaal gebruik
hebben.

2.c

Niet verzekerde bestuurder van de fiets

De schade is niet verzekerd als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis van u of iemand
namens u geen toestemming heeft om de fiets te besturen of te bedienen.
Ook niet verzekerd is de bestuurder die op het moment van de gebeurtenis:

onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs. Zodanig dat hij niet meer in staat moet
worden geacht de fiets behoorlijk te besturen.

geweigerd heeft mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef of enig ander
onderzoek door overheidsbeambten die daarvoor bevoegd zijn.

volgens de wet of overheid de fiets niet mag of zou mogen besturen.
In deze drie situaties blijft de schade of het verlies voor u verzekerd als u kunt bewijzen dat uzelf niet wist
van het uitgesloten handelen, dat dit tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

2.d

Niet verzekerd gebruik van de fiets

De fiets is niet verzekerd als die op het moment van de gebeurtenis in gebruik is voor:

leasing of verhuur.

rijles of rijexamen.

koeriersdiensten.

betaald vervoer van personen en zaken. Tenzij het gaat om vervoer in de particuliere sfeer
tegen een tegemoetkoming in de kosten of op basis van wederkerigheid.

deelname aan of het trainen voor een wedstrijd.

2.e

Niet of beperkt verzekerd, omdat een andere verzekering ook geldt

Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade of het verlies ook op een polis bij een
andere verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.
U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar wordt
uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht is.
Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het niet
eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, de
schade.

3

Hoe bepalen wij de schadevergoeding?

3.a

Wij regelen de schade

Wij stellen de schade vast en regelen deze.

3.b

Wij vergoeden de kosten van de reparatie van de fiets

Wij vergoeden de kosten van reparatie. Deze kosten vergoeden wij tot maximaal 2/3 van de
dagwaarde van de fiets direct vóór de schadegebeurtenis. Als de kosten van reparatie hoger zijn,
vergoeden wij op basis van totaalverlies.
Met dagwaarde bedoelen wij het bedrag dat nodig is om de fiets te vervangen door een vergelijkbare
fiets van dezelfde soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom. Dit bedrag wordt vastgesteld
door een deskundige die wij benoemen.

3.c

Wij vergoeden bij totaal verlies op basis van de dagwaarde

Als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde dan vergoeden wij op basis van totaal
verlies. Dit is ook zo als reparatie technisch niet verantwoord is.
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In geval van totaal verlies, diefstal en vermissing vergoeden wij de dagwaarde van de fiets minus de
waarde van de restanten.
Overdracht van rechten en eigendom
U moet - als wij dat vragen - alle rechten schriftelijk aan ons overdragen. Het gaat dan om de rechten
die u of de verzekerde met betrekking tot een schade heeft tegenover anderen.
Wij doen dan afstand van ons wettelijk recht van verhaal tegenover u. Behalve in gevallen waarvoor
volgens deze voorwaarden voor u of een verzekerde een uitsluiting geldt.

3.d

Uw eigen risico brengen wij in mindering op onze schadevergoeding

Op het polisblad staat het eigen risico per gebeurtenis. Dit eigen risico brengen wij in mindering op de
schadevergoeding.

3.e

Wij betalen zo snel mogelijk

Wij stellen vast op welk bedrag u recht heeft. Daarna betalen wij zo snel mogelijk de
schadevergoeding. Tenzij op het polisblad iets anders staat vermeld, betalen wij u exclusief BTW.

3.f

Voor de afhandeling van uw schade geldt een aantal regels

Uw verplichtingen om diefstal van uw fiets te voorkomen
Om diefstal van uw fiets te voorkomen moet u:

een categorie 2 sterren ART-goedgekeurd veiligheidsslot op uw fiets hebben. Zie
https://stichtingart.nl voor meer informatie over goedgekeurde sloten.

de fiets bij stalling altijd op slot zetten. Ook als u de fiets binnen stalt.

de sleutels van het slot zorgvuldig bewaren. Daarmee bedoelen we onder andere dat u de
sleutels niet onbeheerd achterlaat in ruimtes waar anderen eenvoudig binnen kunnen komen.
Zoals in garderobes of kleedruimtes. En ook niet in kleding, tassen en dergelijke achterlaat.
Wanneer moet u direct melden en aangifte doen bij de politie?
Van diefstal, afpersing en verduistering van de fiets moet u ons direct op de hoogte te stellen. En u
moet direct aangifte doen bij de politie.
In het geval dat de fiets terugkomt na een diefstal, afpersing of verduistering, zijn wij alleen verplicht om
de schade te behandelen die is ontstaan in de periode dat de verblijfplaats van de fiets onbekend
was.
Schadevergoeding bij diefstal
Bij een verzekerde vermissing (diefstal, afpersing, afdreiging of verduistering) van de fiets geldt vanaf de
aangifte bij de politie én de melding bij ons een wachttermijn van 30 dagen. Na deze termijn
beoordelen wij de dekking en bepalen wij de schadevergoeding. Zodra u het eigendom van de fiets
aan ons heeft overgedragen betalen wij u zoals hierboven staat.
Als de fiets terugkomt binnen de wachttermijn, behandelen wij alleen de schade die is ontstaan
gedurende de periode van de vermissing.
Een schade tot € 300,- mag u zelf (laten) herstellen
U mag zonder onze toestemming een schade tot maximaal € 300,- exclusief btw (laten) herstellen. U
moet ons daarna wel een gespecificeerde rekening overleggen.
Bij een schade boven de € 300,- benoemen wij een deskundige
Is de schade aan de fiets boven de € 300,-? Dan moet u wachten met het (laten) herstellen van de
schade of de verkoop van de fiets totdat u en wij het met elkaar eens zijn over de omvang en/of de
oorzaak van de schade. Voor de vaststelling van de schade benoemen wij - als wij dat nodig vinden een deskundige. Zijn schadevaststelling en akkoord dat de fiets kan worden gerepareerd houden (nog)
niet in, dat wij verplicht zijn de schade te vergoeden.
Let op: het aanstellen van een deskundige of toestemming tot reparatie, houdt niet in dat wij verplicht
zijn de schade te vergoeden.
Als u het niet eens bent met onze deskundige dan heeft u de mogelijkheid om:

een eigen deskundige in te schakelen. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, dan
benoemen wij samen nog een derde externe deskundige. Deze derde deskundige doet een
bindende uitspraak als de twee deskundigen het niet met elkaar eens worden. De derde
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deskundige bepaalt ook wie de kosten van de bindende uitspraak moet vergoeden. Als de
kosten van uw deskundige lager of gelijk zijn aan de kosten van de onze, dan worden deze
kosten volledig door ons vergoed. Zijn die kosten hoger, dan vergoeden wij deze kosten tot in
elk geval de kosten van onze deskundige. De meerkosten van uw deskundige worden door ons
vergoed indien deze redelijk zijn. Met een deskundige bedoelen wij een deskundige die met
reden aantoonbaar een deskundig advies over de schade kan uitbrengen.
het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Overdracht van eigendom
Na een schade mag u niet de fiets aan ons overdragen. Tenzij het om diefstal, afpersing of verduistering
van de fiets gaat. In dat geval moet u het eigendom van de fiets aan ons overdragen bij akte. Totdat u
dit heeft gedaan, vergoeden wij niet.
Als de fiets gevonden wordt, moeten wij - als u dat uitdrukkelijk wenst - het eigendom aan u
teruggeven. In dat geval moet u onze vergoeding terugbetalen. Eventueel onder aftrek van de
herstelkosten van de schade die is ontstaan tijdens de periode dat de fiets verdwenen was.

4
4.a

Wat moet u nog meer weten?
Uw verzekering en de voorwaarden

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:

de Algemene Verzekeringsvoorwaarden.

deze voorwaarden.

uw polisblad.

de clausules die op het polisblad staan.
Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan het polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste
de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

4.b

Hoe bepalen wij de premie?

De premie voor deze verzekering stellen wij vast op basis van:

de catalogusprijs van de fiets. Plus het bedrag aan accessoires.

uw woonplaats of de vestigingsplaats van uw bedrijf.
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