“Jááá ik doe wel
voorzichtig”

5%
Leden
voordeel

• Fietsverzekering

Fietsverzekering
Naar het werk, naar school, boodschappen doen of lekker de natuur in... Met
uw fiets kunt u alle kanten op. Gezonde beweging, fris in de buitenlucht en geen
parkeergedoe. Maar u wilt wel altijd op uw fiets kunnen rekenen. Kiest u dan
voor onze Fietsverzekering. Een complete verzekering tegen een verrassend lage
prijs. Dat is fietsen zonder zorgen!

Alle pluspunten op een rij
• Bij diefstal of total loss binnen
drie jaar, direct een nieuwe fiets
• Vergoeding van dezelfde fiets,
ook als deze duurder is geworden
• Geen eigen risico na diefstal van
de fiets
• Pechhulp eenvoudig meeverzekeren
• Inclusief Verhaalsrechtsbijstand en
Ongevallenverzekering

U heeft de mogelijkheid om uw fiets
alleen voor diefstal te verzekeren.
Maar u kunt ook kiezen voor de
uitgebreide Diefstal en BeschadigingPlus
dekking! Wij leggen u graag uit
waartegen u zich verzekert met
deze dekkingen.

Diefstal

Diefstal
voorkomen

Bij diefstal direct een nieuwe fiets

Hoe goed u ook verzekerd bent,

Uw fiets gestolen, u moet er niet aan

diefstal van uw fiets blijft natuurlijk

denken. Met onze Fietsverzekering komt

erg vervelend. Zet uw fiets daarom

alles weer goed. U bent volledig verzekerd

altijd op slot, waar u hem ook

tegen diefstal. Wordt uw fiets in de eerste

neerzet. Alleen als u alle originele

drie jaar gestolen? Dan krijgt u direct een

sleutels inlevert, krijgt u een

nieuwe. Van hetzelfde merk en hetzelfde

vergoeding. Veiligheidsvoorwaarden

type, ook bij prijsstijgingen. U gaat er dus

en diefstalpreventietips vindt u op

nooit op achteruit.

www.anwb.nl/fietsenwinkels.

Diefstal en BeschadigingPlus
Bijna alle schade
aan uw fiets is verzekerd.
De uitgebreide dekking BeschadigingPlus
heeft naast diefstal drie onderdelen,
waarbij u en uw fiets in elke situatie
goed verzekerd zijn.

Beschadiging
Als uw fiets beschadigd raakt, bijvoorbeeld
door een val of een aanrijding, dan wordt
dat door ons vergoed. Ook schade aan de
accu door vallen of stoten is verzekerd!
Raakt uw fiets binnen de eerste drie
jaar total loss door een aanrijding
of vandalisme? Dan levert uw
tweewielerspecialist u een nieuw
exemplaar.

Verhaalsrechtsbijstand
Ontstaat er tijdens het fietsen schade
door de schuld van iemand anders? Dan
zorgen wij ervoor dat deze schade wordt
verhaald op de persoon die de schade
heeft veroorzaakt.

Ongevallen
U wilt er niet aan denken, maar raakt u
blijvend invalide of overlijdt u door een
ongeval met uw fiets? Dan keren wij uit
aan u of uw nabestaanden.

Aanvullende dekking:
ANWB Pechhulp
Maakt u behoorlijk wat kilometers
op de fiets? Dan bent u bij pech
niet altijd in de buurt van uw
eigen tweewielerspecialist. ANWB
Pechhulp biedt in dat geval de
prettige zekerheid dat u snel en
veilig weer op weg geholpen wordt.
U krijgt:
• Kosteloze reparatie bij pech
onderweg (exclusief onderdelen).
• Gratis vervoer van u en uw fiets als
reparatie onderweg niet mogelijk is.

Gebruikte fietsen
Uw tweedehands fiets kunt u ook
uitstekend bij ons verzekeren. De
aanschafprijs is dan het verzekerde
bedrag en daarover wordt de premie
berekend. Bij totaal verlies ontvangt
u een gebruikte fiets van dezelfde
kwaliteit als de verzekerde fiets.

ANWB Fietsverzekering

Wat houdt de dekking in?

Standaarddekkingen
Diefstal

• Geen eigen risico bij totaal verlies
• € 25,- eigen risico bij beschadiging en
diefstal van onderdelen en accessoires

Diefstal en BeschadigingPlus

• Diefstal:

		
• Geen eigen risico bij total loss
		
• € 25,- eigen risico bij onderdelen en accessoires
• Beschadiging:
		
• € 25,- eigen risico bij beschadiging van onderdelen
		

en accessoires

• Ongevallenverzekering
• Verhaalsrechtsbijstand

Aanvullende verzekering
Pechhulp

Is reparatie onderweg niet mogelijk? Dan wordt u,
samen met uw fiets, naar een tweewielerspecialist of
naar huis gebracht.

Looptijd
Flexibel

U bepaalt zelf hoe lang u uw fiets wilt verzekeren.
U betaalt de premie per maand of per jaar. Na 5 jaar
wordt de verzekering automatisch beëindigd.

Vast, 3-jaar

Uw fiets is 3 jaar lang verzekerd. U betaalt de premie
voor deze periode in één keer. Na 3 jaar ontvangt u een
verlengingsvoorstel voor nog eens 2 jaar.

Vast, 5-jaar

Uw fiets is 5 jaar lang verzekerd. U betaalt de premie
voor deze periode in één keer. Na 5 jaar wordt de
verzekering automatisch beëindigd.

Ons advies
• Uw fiets is altijd voor diefstal

Let op!
• Bij het afsluiten van de verzekering

verzekerd. Maar een ongeluk zit

betaalt u poliskosten. Dit bedrag is

in een klein hoekje. En dan kan

voor het opmaken van de polis.

de schade behoorlijk oplopen.
Wilt u dat schade ook wordt

• Als u een verzekering bij ons afsluit,
dan heeft u een bedenktijd van veertien

vergoed? Kies dan voor de dekking

dagen. Dat wil zeggen dat u de

Diefstal en BeschadigingPlus.

verzekering binnen deze periode

Uw fiets is dan altijd prima

ongedaan kunt maken.

verzekerd.
• Wilt u meer advies over de ANWB
Fietsverzekering? Neem dan contact
op met 088 299 38 82.
Wij helpen u graag.

Direct verzekeren!
• Wilt u onbezorgd fietsen? Sluit de
ANWB Fietsverzekering dan direct
af via uw tweewielerspecialist.
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