
Let op! Vraag 7 volledig invullen.

7 Overige mededelingen

Heeft u al eens (diefstal)schade geleden aan de fiets?

� nee � ja, datum schadebedrag 

Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

� nee � ja, graag toelichten 

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de

afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten

met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.

� nee � ja, graag toelichten 

Ondergetekende verklaart dat:

- de te verzekeren fiets in goede staat van onderhoud verkeert

- hem/haar niet vaker dan 2 keer een fiets is ontstolen

- de fiets ´s nachts in de regel wordt gestald in een met een slot afgesloten ruimte

- hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is ondergetekende bekend dat de voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van verzekeraar en dat

de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden wanneer dit nog niet is gebeurd.

- mede gelet op artikel 251 Wetboek van Koophandel, de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.

Toelichting: artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het

gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.

Plaats Datum 

Handtekening verzekeringnemer 

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet

binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan

wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde

ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere

gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan van

verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van

de voorkoming en bestrijding van fraude.

De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. 

De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het

Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin

vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:

- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-

Zuidoost

- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag

- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of

belanghebbende.

Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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FIETS
VERZEKERING

Plezier verzekerd

Uw verzekeringsadviseur:

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan

de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de Euro-

Centers. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook

verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.

Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van de

Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGENPREMIE  

Plezier verzekerd

PREMIE I PREMIE II

Contractduur Contractduur  

Verzekerd 3 jaar 1 jaar 3 jaar             1 jaar

bedrag t/m aflopend doorlopend aflopend       doorlopend

€ 250,- € 90,- € 40,- € 50,- € 20,-

€ 300,- € 100,- € 45,- € 58,- € 24,-

€ 350,- € 110,- € 50,- € 66,- € 28,-

€ 400,- € 120,- € 55,- € 74,- € 32,-

€ 450,- € 130,- € 60,- € 82,- € 36,-

€ 500,- € 140,- € 65,- € 90,- € 40,-

€ 550,- € 150,- € 70,- € 98,- € 44,-

€ 600,- € 160,- € 75,- € 106,- € 48,-

€ 650,- € 170,- € 80,- € 114,- € 52,-

€ 700,- € 180,- € 85,- € 122,- € 56,-

€ 750,- € 190,- € 90,- € 130,- € 60,-

€ 800,- € 200,- € 95,- € 138,- € 64,-

€ 850,- € 210,- € 100,- € 146,- € 68,-

€ 900,- € 220,- € 105,- € 154,- € 72,-

€ 950,- € 230,- € 110,- € 162,- € 76,-

€ 1.000,- € 240,- € 115,- € 170,- € 80,-

Als het verzekerde bedrag hoger is dan € 1.000,- kunt u de premie

opvragen bij uw verzekeringsadviseur.

De poliskosten bedragen € 3,50.

Naast de premie is 7% assurantiebelasting verschuldigd.

Deze tarieven zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

Als u de Fietsverzekering afsluit als onderdeel van de Europeesche

Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op. Zoals een

pakketkorting tot en met 9% en slechts eenmaal poliskosten. Vanaf 2

verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis! Neem voor meer

informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

PAKKETPOLIS (alleen bij contractduur van 1 jaar doorlopend)



Naam verzekeringsadviseur agentennummer 

Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja *  � nee

* Pakketpolis is alleen mogelijk bij contractduur van 1 jaar doorlopend.

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters � m  � v

nationaliteit geboortedatum

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer bank-/gironummer

2 Te verzekeren fiets

� damesfiets � herenfiets � kinderfiets � tandem � vouwfiets � All Terrain Bike 

� Mountain Bike � City Bike � Hybride � anders, te weten  

merk en type fiets merk en type ART goedgekeurd slot

framenummer slotnummer  

datum van aankoop sleutelnummer  

3 Te verzekeren bedrag

aankoopprijs fiets €

N.B. aankoopprijs inclusief vastgemonteerde onderdelen en ART goedgekeurd slot vermelden. Losse accessoires niet meetellen; deze zijn van de

verzekering uitgesloten.

4 Eigendom

Wie is de eigenaar van de te verzekeren fiets?

Wie is de regelmatige gebruiker van de te verzekeren fiets?

5 Contractduur

� 3 jaar aflopend � 1 jaar doorlopend (Pakketpolis mogelijk)

6 Premiebetaling

Hoe wilt u de premie betalen? � per acceptgiro

� per automatische incasso

Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

+ + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE FIETSVERZEKERING
Hij brengt ons dagelijks naar school of werk, neemt

ons in het weekend mee uit, naar de stad of de natuur in. 
Kortom de fiets staat altijd voor ons klaar. En daarom
willen we hem natuurlijk goed beschermen tegen de
risico’s van diefstal of schade.

Met de Fietsverzekering van de Europeesche is iedere
fiets uitstekend verzekerd tegen een aantrekkelijke premie. 
Dat geldt niet alleen voor nieuwe fietsen, maar ook voor
de fiets die al een tijdje meegaat, tenminste, als u de
eerste eigenaar bent.

VERZEKERINGSGEBIED GEEN EIGEN RISICO MET DATATAG

AANVRAAG FIETSVERZEKERING

Niet verzekerd is onder meer schade door:

● opzet

● verhuur

● onvoldoende zorg

● normale slijtage

● beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen,

tenzij de fiets daardoor ongeschikt is geworden voor het

oorspronkelijke gebruik.

Niet verzekerd kunnen onder meer worden:

● tweedehands fietsen

● crossfietsen

● racefietsen

● fietsen die worden verhuurd

● fietsen die ´s nachts gewoonlijk buiten staan.

Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

● Laat uw postcode en huisnummer in het frame graveren of maak

gebruik van Datatag.

De premie is gebaseerd op de woonplaats van verzekeringnemer

en niet afhankelijk van het type fiets.

Premie I

Premie I geldt voor de inwoners van de plaatsen:

Alkmaar, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Amsterdam-ZO,

Arnhem, Bilthoven, Bloemendaal, Breda, Delft, Diemen, Dordrecht,

Duivendrecht, Eindhoven, Enschede, Geldrop, Geleen, Goirle, 

´s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, ´s-Hertogenbosch,

Hoofddorp, Landsmeer, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht,

Nieuwegein, Nijmegen, Nuenen, Oss, Ouderkerk a/d Amstel,

Overveen, Purmerend, Rijswijk (Z.H.), Roermond, Rosmalen,

Rotterdam, Schiedam, Schiphol, Sittard, Tilburg, Utrecht, Venlo,

Vlaardingen, Voorburg, Wassenaar, Zaandam, Zandvoort en

Zoetermeer.

Premie II

Premie II geldt voor inwoners van de overige plaatsen in

Nederland.

Attentie: Datatag geldt niet als vervanging van een ART goedgekeurd

slot.

UITSLUITINGEN

PREMIE

● het hele jaar: Nederland

● tijdens reizen van maximaal 2 maanden: de hele wereld

De fietsverzekering kan worden gesloten voor een termijn van:

● 3 jaar aflopend

● 1 jaar doorlopend met stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar

Voor alle fietsen geldt dat deze zijn verzekerd tegen:

● alle van buiten komende onheilen (ook als gevolg van eigen

gebrek)

● diefstal na braak aan een ruimte die met een slot is afgesloten of

diefstal van een fiets die met een ART goedgekeurd slot is

afgesloten

Schadevergoeding

Vergoeding van schade vindt plaats op basis van nieuwwaarde. Pas

met ingang van het vierde jaar na aankoopdatum begint afschrijving.

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van:

● 10% van het totale schadebedrag als de schade het gevolg is van

diefstal of totaal verlies

● € 25,- bij een gedeeltelijke schade

Voor ATB’s, City Bikes, Mountain Bikes en Hybrides geldt per

gebeurtenis een eigen risico van:

● 20% van het totale schadebedrag als de schade het gevolg is van

diefstal of totaal verlies

● € 50,- bij een gedeeltelijke schade

Datatag is een nieuw geavanceerd diefstal preventiesysteem.

Doordat de fiets wordt voorzien van zogenaamde tags (een soort chips)

wordt de fiets minder aantrekkelijk voor diefstal. De tags, die door de

rijwielhande-laar worden aangebracht, bevatten een unieke code met

alle gegevens van de eigenaar van de fiets. Deze code wordt

geregistreerd in een landelijk systeem. Door de aanwezigheid van de

tags kan de politie met behulp van een scanner in luttele seconden zien

of een fiets is gestolen. Wanneer u kunt aantonen (door middel van een

registratiebewijs) dat uw fiets is voorzien van dit tagsysteem, is bij

diefstal geen eigen risico van toepassing. Dit geldt voor alle fietstypen! 

De fiets dient voorzien te zijn van een ART goedgekeurd slot dat

nieuw is aangeschaft en waarvan de verzekerde de aankoopnota kan

overleggen. De rijwielhandelaar adviseert u graag welk slot geschikt is. 

In geval van diefstal bent u verplicht beide bij het/de slot(en)

behorende originele sleutels in te leveren. Heeft u deze niet meer in uw

bezit, dan vervalt het recht op schadevergoeding. Staat het

sleutelnummer op een apart plaatje, dan dient dit plaatje na diefstal te

worden ingeleverd.

Als een sleutel beschadigd raakt of verloren gaat of als u het slot

vervangt, dan dient u dit binnen drie dagen schriftelijk door te geven aan

de Europeesche. 

ART GOEDGEKEURD SLOT

PREVENTIE

CONTRACTDUUR

DEKKING



Naam verzekeringsadviseur agentennummer 

Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja *  � nee

* Pakketpolis is alleen mogelijk bij contractduur van 1 jaar doorlopend.

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters � m  � v

nationaliteit geboortedatum

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer bank-/gironummer

2 Te verzekeren fiets

� damesfiets � herenfiets � kinderfiets � tandem � vouwfiets � All Terrain Bike 

� Mountain Bike � City Bike � Hybride � anders, te weten  

merk en type fiets merk en type ART goedgekeurd slot

framenummer slotnummer  

datum van aankoop sleutelnummer  

3 Te verzekeren bedrag

aankoopprijs fiets €

N.B. aankoopprijs inclusief vastgemonteerde onderdelen en ART goedgekeurd slot vermelden. Losse accessoires niet meetellen; deze zijn van de

verzekering uitgesloten.

4 Eigendom

Wie is de eigenaar van de te verzekeren fiets?

Wie is de regelmatige gebruiker van de te verzekeren fiets?

5 Contractduur

� 3 jaar aflopend � 1 jaar doorlopend (Pakketpolis mogelijk)

6 Premiebetaling

Hoe wilt u de premie betalen? � per acceptgiro

� per automatische incasso

Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

+ + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE FIETSVERZEKERING
Hij brengt ons dagelijks naar school of werk, neemt

ons in het weekend mee uit, naar de stad of de natuur in. 
Kortom de fiets staat altijd voor ons klaar. En daarom
willen we hem natuurlijk goed beschermen tegen de
risico’s van diefstal of schade.

Met de Fietsverzekering van de Europeesche is iedere
fiets uitstekend verzekerd tegen een aantrekkelijke premie. 
Dat geldt niet alleen voor nieuwe fietsen, maar ook voor
de fiets die al een tijdje meegaat, tenminste, als u de
eerste eigenaar bent.

VERZEKERINGSGEBIED GEEN EIGEN RISICO MET DATATAG

AANVRAAG FIETSVERZEKERING

Niet verzekerd is onder meer schade door:

● opzet

● verhuur

● onvoldoende zorg

● normale slijtage

● beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen,

tenzij de fiets daardoor ongeschikt is geworden voor het

oorspronkelijke gebruik.

Niet verzekerd kunnen onder meer worden:

● tweedehands fietsen

● crossfietsen

● racefietsen

● fietsen die worden verhuurd

● fietsen die ´s nachts gewoonlijk buiten staan.

Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

● Laat uw postcode en huisnummer in het frame graveren of maak

gebruik van Datatag.

De premie is gebaseerd op de woonplaats van verzekeringnemer

en niet afhankelijk van het type fiets.

Premie I

Premie I geldt voor de inwoners van de plaatsen:

Alkmaar, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Amsterdam-ZO,

Arnhem, Bilthoven, Bloemendaal, Breda, Delft, Diemen, Dordrecht,

Duivendrecht, Eindhoven, Enschede, Geldrop, Geleen, Goirle, 

´s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, ´s-Hertogenbosch,

Hoofddorp, Landsmeer, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht,

Nieuwegein, Nijmegen, Nuenen, Oss, Ouderkerk a/d Amstel,

Overveen, Purmerend, Rijswijk (Z.H.), Roermond, Rosmalen,

Rotterdam, Schiedam, Schiphol, Sittard, Tilburg, Utrecht, Venlo,

Vlaardingen, Voorburg, Wassenaar, Zaandam, Zandvoort en

Zoetermeer.

Premie II

Premie II geldt voor inwoners van de overige plaatsen in

Nederland.

Attentie: Datatag geldt niet als vervanging van een ART goedgekeurd

slot.

UITSLUITINGEN

PREMIE

● het hele jaar: Nederland

● tijdens reizen van maximaal 2 maanden: de hele wereld

De fietsverzekering kan worden gesloten voor een termijn van:

● 3 jaar aflopend

● 1 jaar doorlopend met stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar

Voor alle fietsen geldt dat deze zijn verzekerd tegen:

● alle van buiten komende onheilen (ook als gevolg van eigen

gebrek)

● diefstal na braak aan een ruimte die met een slot is afgesloten of

diefstal van een fiets die met een ART goedgekeurd slot is

afgesloten

Schadevergoeding

Vergoeding van schade vindt plaats op basis van nieuwwaarde. Pas

met ingang van het vierde jaar na aankoopdatum begint afschrijving.

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van:

● 10% van het totale schadebedrag als de schade het gevolg is van

diefstal of totaal verlies

● € 25,- bij een gedeeltelijke schade

Voor ATB’s, City Bikes, Mountain Bikes en Hybrides geldt per

gebeurtenis een eigen risico van:

● 20% van het totale schadebedrag als de schade het gevolg is van

diefstal of totaal verlies

● € 50,- bij een gedeeltelijke schade

Datatag is een nieuw geavanceerd diefstal preventiesysteem.

Doordat de fiets wordt voorzien van zogenaamde tags (een soort chips)

wordt de fiets minder aantrekkelijk voor diefstal. De tags, die door de

rijwielhande-laar worden aangebracht, bevatten een unieke code met

alle gegevens van de eigenaar van de fiets. Deze code wordt

geregistreerd in een landelijk systeem. Door de aanwezigheid van de

tags kan de politie met behulp van een scanner in luttele seconden zien

of een fiets is gestolen. Wanneer u kunt aantonen (door middel van een

registratiebewijs) dat uw fiets is voorzien van dit tagsysteem, is bij

diefstal geen eigen risico van toepassing. Dit geldt voor alle fietstypen! 

De fiets dient voorzien te zijn van een ART goedgekeurd slot dat

nieuw is aangeschaft en waarvan de verzekerde de aankoopnota kan

overleggen. De rijwielhandelaar adviseert u graag welk slot geschikt is. 

In geval van diefstal bent u verplicht beide bij het/de slot(en)

behorende originele sleutels in te leveren. Heeft u deze niet meer in uw

bezit, dan vervalt het recht op schadevergoeding. Staat het

sleutelnummer op een apart plaatje, dan dient dit plaatje na diefstal te

worden ingeleverd.

Als een sleutel beschadigd raakt of verloren gaat of als u het slot

vervangt, dan dient u dit binnen drie dagen schriftelijk door te geven aan

de Europeesche. 

ART GOEDGEKEURD SLOT

PREVENTIE

CONTRACTDUUR

DEKKING



Let op! Vraag 7 volledig invullen.

7 Overige mededelingen

Heeft u al eens (diefstal)schade geleden aan de fiets?

� nee � ja, datum schadebedrag 

Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

� nee � ja, graag toelichten 

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de

afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten

met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.

� nee � ja, graag toelichten 

Ondergetekende verklaart dat:

- de te verzekeren fiets in goede staat van onderhoud verkeert

- hem/haar niet vaker dan 2 keer een fiets is ontstolen

- de fiets ´s nachts in de regel wordt gestald in een met een slot afgesloten ruimte

- hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is ondergetekende bekend dat de voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van verzekeraar en dat

de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden wanneer dit nog niet is gebeurd.

- mede gelet op artikel 251 Wetboek van Koophandel, de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.

Toelichting: artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het

gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.

Plaats Datum 

Handtekening verzekeringnemer 

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet

binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan

wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde

ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere

gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan van

verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van

de voorkoming en bestrijding van fraude.

De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. 

De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het

Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin

vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:

- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-

Zuidoost

- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag

- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of

belanghebbende.

Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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FIETS
VERZEKERING

Plezier verzekerd

Uw verzekeringsadviseur:

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan

de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de Euro-

Centers. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook

verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.

Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van de

Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGENPREMIE  

Plezier verzekerd

PREMIE I PREMIE II

Contractduur Contractduur  

Verzekerd 3 jaar 1 jaar 3 jaar             1 jaar

bedrag t/m aflopend doorlopend aflopend       doorlopend

€ 250,- € 90,- € 40,- € 50,- € 20,-

€ 300,- € 100,- € 45,- € 58,- € 24,-

€ 350,- € 110,- € 50,- € 66,- € 28,-

€ 400,- € 120,- € 55,- € 74,- € 32,-

€ 450,- € 130,- € 60,- € 82,- € 36,-

€ 500,- € 140,- € 65,- € 90,- € 40,-

€ 550,- € 150,- € 70,- € 98,- € 44,-

€ 600,- € 160,- € 75,- € 106,- € 48,-

€ 650,- € 170,- € 80,- € 114,- € 52,-

€ 700,- € 180,- € 85,- € 122,- € 56,-

€ 750,- € 190,- € 90,- € 130,- € 60,-

€ 800,- € 200,- € 95,- € 138,- € 64,-

€ 850,- € 210,- € 100,- € 146,- € 68,-

€ 900,- € 220,- € 105,- € 154,- € 72,-

€ 950,- € 230,- € 110,- € 162,- € 76,-

€ 1.000,- € 240,- € 115,- € 170,- € 80,-

Als het verzekerde bedrag hoger is dan € 1.000,- kunt u de premie

opvragen bij uw verzekeringsadviseur.

De poliskosten bedragen € 3,50.

Naast de premie is 7% assurantiebelasting verschuldigd.

Deze tarieven zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

Als u de Fietsverzekering afsluit als onderdeel van de Europeesche

Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op. Zoals een

pakketkorting tot en met 9% en slechts eenmaal poliskosten. Vanaf 2

verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis! Neem voor meer

informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

PAKKETPOLIS (alleen bij contractduur van 1 jaar doorlopend)


