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Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan
onder:

Verzekeringnemer
Degene, met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de
omschrijving op het polisblad is vermeld;

Verzekerde
Verzekeringnemer en de personen met wie hij/zij in duurzaam gezins-
verband samenwoont;

Maatschappij
N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaatschappij;

Rijwiel
Het op het polisblad omschreven rijwiel met alle daarbij behorende
onderdelen.

Artikel 2 - Omvang van de dekking

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald,
waaronder de uitsluitingen, is verzekerd schade aan of verlies van het
rijwiel ontstaan door

1. diefstal (waaronder begrepen joy-riding), vermissing en verduiste-
ring;

2. brand, explosie en zelfontbranding;

3. enig ander van buiten komend onheil, ook als dit is ontstaan door
een eigen gebrek van het rijwiel.

Artikel 3 - Uitsluitingen

Niet vergoed wordt schade

1. uitsluitend aan banden;

2. door diefstal, verduistering of vermissing uitsluitend van onderdelen;

3. ontstaan tijdens het rijden op wielerbanen of indien het rijwiel
wordt gebruikt tijdens behendigheids- of snelheidsritten, wedden-
schappen, wedstrijden, gangmaken of indien het rijwiel wordt ver-
huurd;

4. wegens kosten van herstel of vervanging, die noodzakelijk zijn
geworden door slijtage, roest, waardevermindering of materiaal-
breuk;

5. wegens kosten van herstel of vervanging van voorwerpen op het rij-
wiel aanwezig, die niet gerekend kunnen worden tot onderdelen of
toebehoren daarvan;

6. door diefstal - anders dan uit een afgesloten ruimte - indien verze-
kerde niet aannemelijk kan maken dat het rijwiel met een behoorlijk
slot was afgesloten;

7. die te wijten is aan moedwil van verzekerde of aan moedwil van der-
den door verzekerde uitgelokt;

8. ontstaan door, atoomkernreacties, aardbeving en vulkanische uit-
barsting en overstroming;

9. verband houdende met molest.
Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan
uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlus-
ten, oproer en muiterij. De maatschappij dient te bewijzen dat de
schade direct veroorzaakt is door of ontstaan uit een van de hier-
voor genoemde oorzaken.
Noot: de zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
daarvan, vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.

Artikel 4 - Premie

De premie, kosten en assurantiebelasting dienen bij uitreiking van de
polis voor de gehele duur van de verzekering bij vooruitbetaling te wor-
den voldaan aan de maatschappij of de tussenpersoon, die met de
inning is belast. Bij weigering tot betaling is de maatschappij vanaf de
dag waarop het bedrag verschuldigd was, niet meer tot schadevergoe-
ding verplicht, onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot
betaling van premie, kosten en assurantiebelasting. 
De dekking wordt weer van kracht en wel uitsluitend voor de toekomst,
24 uur nadat het achterstallige bedrag inclusief eventuele incasso- en
proceskosten is voldaan. 

Artikel 5 - Schade

A. Regeling en uitbetaling

In geval van beschadiging van het rijwiel worden vergoed de kosten
van herstel tot ten hoogste het verschil tussen het verzekerde bedrag
en de waarde van de restanten.
In geval van totaal verlies van het rijwiel door diefstal, verduistering
of vermissing vergoedt de maatschappij

- in het eerste jaar na ingang van de verzekering 90% van het 
verzekerde bedrag;

- in het tweede jaar na ingang van de verzekering 80% van het 
verzekerde bedrag;

- (indien verzekerd) in het derde jaar na ingang van de verzekering
70% van het verzekerde bedrag.

De maatschappij zal eerst tot betaling gehouden zijn, wanneer het
rijwiel niet binnen een maand na de schademelding is teruggevon-
den. Indien het gestolen rijwiel wordt teruggevonden voordat de
schade door de maatschappij is betaald, dan vergoedt zij alleen de
eventuele materiële schade die aan het rijwiel is ontstaan.

B. Verplichtingen van verzekerde

Verzekerde is in geval van schade verplicht

1. de schade zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden;

2. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de
maatschappij of de door haar gemachtigden stipt op te volgen;

3. in geval van (vermoeden van) een strafbaar feit zo spoedig moge-
lijk de politie in te lichten;

4. de maatschappij zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden;

5. alle andere verzekeringen op de omschreven zaken of onderdelen
daarvan of op enig ander door deze verzekering gedekt belang,
aan de maatschappij op te geven.

De verzekering geeft geen dekking

- indien verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen
en daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;

- indien niet binnen één jaar, nadat schadevergoeding door de
maatschappij mocht zijn geweigerd, een rechtsvordering is inge-
steld;

- indien de aanmelding van een schade niet plaatsvindt binnen 
5 jaar na de gebeurtenis, die voor de maatschappij tot een ver-
plichting tot uitkering had kunnen leiden.

Verzekerde is voorts verplicht aan de maatschappij desgewenst de
eigendom over te dragen van het rijwiel dat door diefstal verloren is
gegaan en waarvoor de maatschappij aan verzekerde een uitkering
heeft gedaan.
Komt het rijwiel naderhand in het bezit van de maatschappij dan zal
zij dit op verzoek van verzekerde weer aan hem overdragen, tegen
teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de
kosten van herstel van de eventueel sinds de diefstal ontstane schade.



Indien het gestolen rijwiel zonder tussenkomst van de maatschappij
weer in het bezit komt van verzekerde, is hij verplicht binnen 
2 weken de maatschappij daarvan in kennis te stellen.

Artikel 6 - Beëindiging van de verzekering

A. Tussentijdse beëindiging door de maatschappij

De maatschappij heeft het recht de verzekering, ongeacht de duur
van de overeenkomst, tussentijds te beëindigen

1. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de maatschappij
tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is
gekomen;

2. binnen 30 dagen nadat zij een onder deze verzekering gerecla-
meerde uitkering heeft verleend dan wel heeft afgewezen;

3. indien verzekeringnemer langer dan 30 dagen in gebreke is pre-
mie, kosten en assurantiebelasting te betalen;

4. indien een verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum. De maatschappij zal dan een opzeggingstermijn
van tenminste 14 dagen in acht nemen.

B. De verzekering eindigt voorts indien

- vergoeding is verleend wegens totaal verlies van het rijwiel;

- verzekerde zijn werkelijke woonplaats niet meer binnen
Nederland heeft.

Artikel 7 - Adres

Kennisgevingen of mededelingen van de maatschappij aan verzekering-
nemer kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij de maatschappij
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens
bemiddeling deze verzekering loopt. Aldus geadresseerde kennisgevin-
gen of mededelingen worden geacht verzekeringnemer te hebben
bereikt.

Artikel 8 - Privacy-reglement

De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens worden opgenomen in de door de
maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een
privacy-reglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij
de Registratiekamer is gedaan op 13 september 1990.
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter
inzage bij de maatschappij.

Artikel 9 - Toepasselijk recht; Klachteninstanties

1. Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kun-
nen in eerste instantie worden ingediend bij de directie van de maat-
schappij. Als het oordeel van de directie niet bevredigend wordt
geacht, kan men zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekerin-
gen wenden. Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opge-
richt; er werken verschillende ombudsmannen. Zij proberen door
bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van
Toezicht die toetst of de maatschappij de goede naam van de 
bedrijfstak heeft geschaad.
Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 

2509 AN Den Haag.
Degene die geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelings-
mogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het
klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen
aan de rechter.


