
BIJZONDERE CLAUSULES  
van toepassing vanaf 18.06.2018  

 

1. CLAUSULE ‘ALGEMENE VOORWAARDEN’  
Er wordt gepreciseerd dat de Algemene Voorwaarden Fietsdekking Catlin Belgium (Editie 01.03.2014) 

van toepassing zijn op onderhavige polis. 

 

2. CLAUSULE ‘TYPE FIETS’  
Volgende fietstypes kunnen opgenomen worden in onderhavige polis :  
Dames- of herenfiets  
MTB of ATB (moutainbike of terreinfiets)  
Citybike  
Bakfiets  
Tandem  
Driewieler  
Elektrische fiets met trapondersteuning  
Speedpedelec  
Koersfiets die niet uit carbon is vervaardigd  
Elektrische steps 

 

3. CLAUSULE ‘VRIJSTELLING’  
Er wordt gepreciseerd dat volgende vrijstellingen van toepassing zijn :  
Stoffelijke schade: 25,00 EUR  
Diefstal: nihil  
 

4. CLAUSULE ‘AFSCHRIJVING’  
De maximale tussenkomst van de verzekeraar bij totaal verlies en/of volledige diefstal wordt bepaald 

door de verzekerde waarde te nemen onder aftrek van een afschrijving van 1% vanaf de 49ste maand 

te rekenen vanaf de datum van aankoop van de fiets tot aan de datum van het schadegeval. 

 

5. CLAUSULE ACCESSOIRES  
Er wordt gepreciseerd dat de schade aan en/of verlies van accessoires (zoals fietshelm, fietstas, 

kledingbeschermers,..) en afneembare uitrusting ( zoals GPS, vermogensmeter, teller,…) gedekt is op 

voorwaarde dat de verzekerde fiets ook beschadigd en/of gestolen is en voor zover de waarde van 

deze accessoires mee is opgenomen in het verzekerde bedrag. 

 

6. CLAUSULE ‘VEILIGHEIDSSLOT’  
Er wordt gepreciseerd dat op straffe van verval van dekking voor de waarborg “Diefstal” , de 
verzekerde fiets steeds dient voorzien te zijn van een ART-goedgekeurd veiligheidsslot (overzicht te 
consulteren op www.stichtingart.nl) bestaande uit gehard staal dat niet kan worden doorgeslepen of 
doorgezaagd - met sleutel of cijfercombinatie, bewezen a.d.h.v.:  
- originele aankoopfactuur van de fiets waarop het ART-goedgekeurd veiligheidsslot staat vermeld; of  
- origineel certificaat of attest van het ART-goedgekeurd veiligheidsslot; of  
- duidelijke foto(‘s) met datumstempel van het ART-goedgekeurd veiligheidsslot  
 



7. TERRITORIALITEIT  
Er wordt gepreciseerd dat in tegenstelling met wat gestipuleerd staat in artikel III “Werking van de 
dekking in de tijd en ruimte” de dekking enkel geldt in Europa.  
Onder Europa wordt verstaan : België, Nederland, Groothertogdom Luxemburg , Duitsland , 

Zwitserland , Oostenrijk , Frankrijk , Spanje , Portugal, Italië, Estland , Letland , Litouwen , Polen, 

Denemarken , Noorwegen , Zweden , Finland , Verenigd Koninkrijk en Ierland. 

 

8. CLAUSULE ‘DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN’  
Er wordt gepreciseerd dat geen dekking verworven is tijdens de deelname aan wedstrijden. 

 

9. PREMIEBETALINGEN  
De premie is jaarlijks betaalbaar. 

 

De gegevens vermeld in onderhavige Bijzondere Voorwaarden dienden om de bemiddelaar toe te laten zijn 
advies te motiveren conform de wet op de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en distributie van 27 
maart 1995, rekening gehouden met de door u geuite verlangens en behoeften, en om Almarisk als 
gevolmachtigde van de verzekeraar XL Insurance Company SE, vertegenwoordigd door XL Catlin Services SE, 
Belgium Branch, toe te laten het risico te beoordelen conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 
25 juni 1992.  
Het register van de verzekeringsbemiddelaars wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 
Brussel,www.fsma.be).  
Met klachten kunt u terecht bij uw verzekeringsbemiddelaar of bij de klachtendienst Almarisk nv 
(Guldensporenpark 84/I, 9820 Merelbeke, tel: 09 331 54 00, fax: 09 331 54 10, e-mail:info@almarisk.be, 
www.almarisk.be). Verder kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de 
Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).  
 


