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Dit contract wordt geregeld door de bepalingen van de wet betreffende de verzekering van 4 april 2014 en de
bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
1. DOEL VAN DE VERZEKERING
Deze verzekering heeft tot doel te kosten terug te
betalen voor de herstelling of de weder aankoop
in geval van totale diefstal (met inbraaksporen) of
van accidentele beschadiging van de fiets
waarvan de verzekerde houder is.
De Verzekeraar behoudt zich het recht voor, zelf
te bepalen of de beschadigde fiets hersteld kan
worden of dient te worden vervangen door een
gelijkaardige of gelijkwaardige fiets.
Bij meningsverschil op dit punt zal de vergoeding
die voor een weder aankoop zal worden
uitgekeerd, nooit hoger mogen liggen dan
degene die voor een herstelling zou uitgekeerd
zijn. In alle gevallen blijft er een franchise ten
laste van de gerechtigde. In geval van diefstal is
er steeds een verklaring van verlies bij de
politieoverheid vereist.
2. UITSLUITINGEN
Zijn van de verzekeringsdekking uitgesloten de
verliezen of de schade :
- veroorzaakt aan de banden en aan de
binnenbanden, kabels, ketting, kettingkast en
snelbinders.
- voortvloeiend uit slijtage, schrammen,
krassen, afschilferingen, corrosie, vocht,
- voortvloeiend uit het aanbrengen van
onderhouds- of renovatieproducten of uit
vroegere herstellingen,
- te wijten aan een opvattings- of fabricagefout
of nog aan een inherent gebrek van het
materieel,
- geleden bij het deelnemen aan officiële
wielerwedstrijden,
- veroorzaakt aan derden,
- de indirecte schade zoals genotderving,
- voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud,
- geleden terwijl de verzekerde in staat van
dronkenschap verkeert,
- geleden door of veroorzaakt aan de fiets
tussen 20 uur & 8 uur als de fiets zich in niet
gesloten lokalen of nog in
gemeenschappelijke delen van een gebouw
bevindt (ook al zou hij er op één of andere
manier bevestigd zijn).
3. ALGEMENE BEPALINGEN:
AANVANG - DUUR - OPZEGGING
Werking en duur
1. Inwerkingtreding
De verzekeringsnemer moet zijn verplichtingen
nakomen vanaf de ondertekening van het
contract en de Verzekeraar vanaf de datum van
inwerkingtreding; dit indien de premie betaald is,
anders vanaf de op de betaling volgende dag.
2. Duur
Het contract wordt afgesloten voor een duur tijd
van 1 jaar. Op elke jaarlijkse premievervaldag
wordt het contract stilzwijgend verlengd voor een
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periode van 1 jaar, behoudens opzegging door
één van de partijen per aangetekende brief of
door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs
ten minste 3 maanden voor vervaldag.
3. Wanneer en hoe kan het contract opgezegd
worden?
In de hieronder opgenomen gevallen kan er een
einde aan uw contract worden gesteld, en meer
bepaald:
- door de verzekeringsnemer, per
aangetekende brief of aan de hand van een
aangifte tegen ontvangstbewijs bij de
verzekeraar,
- door de verzekeraar, per aangetekende brief
gestuurd naar de laatste gekende
woonplaats.
Als de opzegging per aangetekende brief wordt
betekend, begint de opzeggingstermijn te lopen
vanaf de datum van verzending van de brief
(waarbij de datum van de poststempel als bewijs
geldt).
Als de opzegging tussen twee vervaldagen
plaatsvindt, wordt het gedeelte van de premie dat
overeenstemt met de periode tussen de datum
van uitwerking van de opzegging en de daarop
volgende vervaldag terugbetaald onder
voorbehoud van de bepalingen van punt 6 van dit
artikel, doch behoudens bij opzegging wegens
wanbetaling van de premie*.
3.1 door de verzekeringsnemer of door de
verzekeraar:
- elk jaar tegen de datum van de
hoofdvervaldag, met een opzeggingstermijn
van ten minste 3 maanden,
-

in geval van verandering van woonplaats,
gezinstoestand of huwelijksvermogenstelsel,
bij verandering van beroep, bij rustpensioen
of nog bij definitieve stopzetting van activiteit:
in die gevallen moet de opzegging betekend
worden per aangetekende brief met verzoek
tot ontvangstmelding.

-

na een schadegeval. : de opzegging
geschiedt ten laatste één maand na betaling
of weigering tot betaling van de
schadevergoeding.

De verzekeringsnemer mag zijn contract
opzeggen binnen 3 maanden volgend op één van
de hieronder vermelde gebeurtenissen met
opgave van de datum en aard ervan en mits
voorlegging van de vereiste bewijsstukken.
Zodra de verzekeraar kennis krijgt van één van
deze gebeurtenissen, mag hij binnen 3 maanden
ook een einde stellen aan het contract.
In alle gevallen heeft de opzegging 1 maand na
betekening ervan uitwerking.
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3.2. door de verzekeringsnemer:
- bij verlichting van het risico als we weigeren uw
premie te verminderen,
- bij verhoging van uw premie
3.3. door de verzekeraar
- bij wanbetaling van uw premie,
- bij verzwaring van het risico,
- bij opzettelijke verzwijging of onjuiste
mededeling van gegevens betreffende het
risico in de loop van het contract.
4. SCHADEGEVALLEN
De verzekeringnemer, de gerechtigde of de
verzekerde moet elk schadegeval onmiddellijk en
ten laatste binnen acht dagen bij de Verzekeraar
aangeven. De verzekeraar zal het niet naleven
van deze termijn echter niet inroepen als de
verzekeringnemer, de gerechtigde of de
verzekerde aantoont dat hij het schadegeval zo
snel mogelijk als dit redelijk kon gebeuren, heeft
aangegeven.
De aangifte zal noodzakelijkerwijze de volgende
gegevens bevatten: datum, uur, plaats, oorzaak,
omstandigheden en waarschijnlijke gevolgen van
het schadegeval, namen en adressen van de
eventuele getuigen en in voorkomend geval de
naam van de verbaliserende overheid en de
refertes van het aangiftedossier bij deze
overheid.
5. SCHADEREGELING
In geval van Totaal verlies of diefstal hetzij:
Indien de fiets na diefstal niet binnen 96h is
teruggevonden;
Indien beschadiging (stoffelijke schade) is
meeverzekerd, als de herstelkosten hoger zijn
dan de waarde van de fiets vóór het schadegeval
Wij vergoeden met inachtneming van de
vrijstelling tot maximaal het verzekerd bedrag,
rekening houdend met de volgende
afschrijvingen: 1% vanaf de eerste 1 maand tot
de max.36ste maand.
Wij vergoeden in natura door levering van een
nieuwe gelijkaardige fiets van hetzelfde merk en
type. De levering gebeurt in principe via de
fietshandelaar die op het certificaat vermeld
staat en door ons is erkend of bij ontstentenis
door een door ons aan te duiden fietshandelaar.
Het wrak blijft altijd uw eigendom. De waarde van
het wrak wordt in mindering gebracht van de
schadevergoeding. Indien het gestolen rijwiel
wordt teruggevonden, dan is verzekerde
verplicht onmiddellijk kennis te geven aan de
verzekeraar en het teruggevonden rijwiel af te
staan.

vermeld staat en door ons is erkend of bij
ontstentenis door een door ons aan te duiden
fietshandelaar
b) Vergoed worden de reparatiekosten,
ofvervanging van accessoires met inachtneming
van de franchise
6. BEDING VAN VLIJTIG GEDRAG
De verzekerde zal op elk ogenblik alle
maatregelen en schikkingen treffen en toestaan
die noodzakelijk kunnen zijn om elk schadegeval
te voorkomen of om de gevolgen van een
schadegeval dat door deze polis zou gedekt zijn,
te verminderen.
7. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Deze verzekering geldt niet voor schadegevallen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
zouden houden met de volgende feiten of eruit
zouden voortvloeien of nog waartoe ze zouden
hebben bijgedragen:
- elk bedrog, elke valse aangifte of verzwijging
van de Verzekerde in verband met deze
verzekering,
- elke (dreiging tot) oorlog of invasie, handeling
van buitenlandse vijanden, (al dan niet
verklaarde) hostiliteiten, burgeroorlog, oproer,
revolutie, opstand, machtsovername door een
leger of machtsusurpatie,
- elke contaminatie ten gevolge van ioniserende
stralingen of radioactiviteit afkomstig van een
nucleaire brandstof of van nucleaire afvalstoffen
uit de verbranding van een nucleaire brandstof
evenals de radioactieve, toxische, explosieve of
andere gevaarlijke eigenschappen van elke
explosieve nucleaire samenstelling of elk
afzonderlijk genomen nucleair bestanddeel van
een dergelijke samenstelling.
8. KENNISGEVING
De contractuele betrekkingen tussen de
verzekeringnemer en de verzekeraar dient voor
de verzekeringnemer op zijn laatste aan de
verzekeraar medegedeeld adres en voor de
verzekeraar op zijn maatschappelijke zetel te
1000 Brussel te worden gedaan.
8. TERRORISME CLAUSULE
De dekking van het contract is eveneens
verworven voor schade die de Verzekerde
oploopt ten gevolge van een daad van terrorisme,
zoals gedefinieerd bij artikel 2 van de wet van 01
april 2007 betreffende de verzekering tegen
schade veroorzaakt door terrorisme.
Deze dekking wordt toegekend conform de
bepalingen en modaliteiten van hoger genoemde
wet en binnen de perken van de wettelijke,
reglementaire en / of conventionele verzekerde
bedragen vastgelegd in het verzekeringscontract.

Gedeeltelijke schade
a) Vergoeding in de vorm van een herstelling
door de fietshandelaar die op het certificaat
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