
VOORWAARDEN BROMFIETSVERZEKERING (BF-032009)
Verzorgd door:  ENRA verzekeringen bv, Postbus 210 

1610 AE  GROOTEBROEK 

A. ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel A1: Omvang van de verzekering
Deze verzekering omvat, één en ander overeenkomstig de verdere  
bepalingen van deze verzekeringsvoorwaarden, de navolgende rubrieken:
a.  algemene voorwaarden;
b.  wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
c.  hulpverlening;
d.  helmverzekering;
en indien dit uit de polis blijkt tevens:
e.  diefstalverzekering;
f.  cascoverzekering;
g.  verhaalservice.

Artikel A2: Begrippen
‘Verzekeringnemer’: degene, die de verzekeringsovereenkomst is  
aangegaan en als zodanig in de polis vermeld staat.
‘Verzekerde’: de verzekeringnemer, de personen die in dezelfde of een 
hogere leeftijdscategorie dan de verzekeringnemer vallen en met zijn/haar
toestemming de bromfiets besturen, alsmede de met de bromfiets  
vervoerde duopassagier.
‘Leeftijdscategorieën’: de leeftijdscategorieën, die ook bepalend kunnen 
zijn voor de berekening van de premie, zijn:
- 16 jaar; - 17 jaar; - 18 jaar; - 19 t/m 23 jaar; - 24 t/m 29 jaar;
- 30 t/m 49 jaar en vanaf 50 jaar en ouder.
‘ENRA’: ENRA verzekeringen bv.
‘Maatschappij/verzekeraar’: ENRA als gevolmachtigde van de in de polis 
genoemde risicodrager.
‘Bromfiets’: het in de polis genoemde voertuig en alle daarop en daaraan 
vast gemonteerde algemeen gebruikelijke accessoires, alsmede
eventueel veiligheidsslot, mits de prijs hiervan bij de aankoopprijs is  
opgeteld. Gedurende de tijd dat de bromfiets voor onderhoud of reparatie
tijdelijk buiten gebruik is, is de verzekering uitsluitend voor het WA-risico 
mede van kracht voor een vervangende, gelijkwaardige, niet aan
verzekeringnemer toebehorende bromfiets, mits verzekeringnemer met 
betrekking tot die bromfiets geen beroep op een andere verzekering, al 
dan niet van oudere datum, kan doen.
‘Bestuurder’: hij, die gezeten achter het stuur, de handeling verricht 
waardoor de gang van de bromfiets wordt beheerst, met uitzondering van 
ieder ander.
‘W.A.M.’: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel A3: Verzekeringsgebied
De verzekering is uitsluitend van kracht in de landen waarvoor door de 
maatschappij een internationaal verzekeringsbewijs is afgegeven.

Artikel A4: Algemene uitsluitingen
De maatschappij verleent geen uitkering voor of naar aanleiding van:
a.  Schade ontstaan terwijl de bestuurder krachtens wettelijke bepa-

lingen niet tot het besturen van de bromfiets op de openbare weg 
bevoegd was en/of de bromfiets niet voldeed aan de wettelijke eisen, 
bijvoorbeeld indien deze ‘opgevoerd’ blijkt te zijn. Evenmin verleent de 
maatschappij uitkering bij diefstal van of casco-schade aan een ‘opge-
voerde’ bromfiets;

b.  Schade veroorzaakt terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een 
geldig, wettelijke voorgeschreven, bromfietscertificaat en/of geldig 
rijbewijs;

c.  Schade veroorzaakt door opzet en/of met goedvinden van de  
verzekeringnemer of andere verzekerden;

d.  Schade ontstaan indien de bestuurder van de verzekerde bromfiets in 
een lagere leeftijdscategorie valt dan de verzekeringnemer of indien 
de verzekering is afgesloten voor een bestuurder die in een lagere 
leeftijdscategorie valt dan de verzekeringnemer. Evenmin verleent 
de maatschappij in dat geval uitkering bij diefstal- of cascoschade. 
Tevens zal de maatschappij een eventueel uitgekeerde WA-schade op 
de verzekeringnemer verhalen tot een maximum van € 2500,00 per 
gebeurtenis. Deze uitsluiting is niet van kracht indien voor de bepaling 
van de premie geen leeftijdscategorie geldt;

e.  Schade ontstaan terwijl verzekeringnemer niet aan al zijn verplich-
tingen voor hem uit deze verzekering voortvloeiende heeft voldaan, 
waardoor de belangen van verzekeraar zijn of worden geschaad;

f.  Schade ontstaan aan of veroorzaakt door een bromfiets die (mede) 
gebruikt wordt voor verhuur (waaronder begrepen leasing) of voor 
bedrijfsmatig vervoer van personen en/of goederen;

g.  Schade ontstaan gedurende de tijd dat de bromfiets in beslag is  
genomen door of indien en zo lang hij gebezigd wordt op last of  
ingevolge besluit van een Nederlandse of vreemde overheid;

h.  Schade ontstaan in verband met oorlog, oorlogsgeweld, gewapende 
internationale actie, burgeroorlog, oproer, onlusten of ongeregeld-
heden, relletjes te boven gaande;

i.  Schade ontstaan door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkern-
reacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;

j.  Schade omtrent welker ontstaan, aard of omvang verzekerde  
verwijtbaar een onvolledige of onware opgave doet;

k.  Schade ontstaan tijdens het deelnemen aan regelmatigheids- of 
behendigheidsritten die niet geheel binnen Nederland plaatshebben, 
alsmede snelheidsproeven, -wedstrijden of -ritten;

l.  Schade ontstaan terwijl of doordat de bestuurder onder zodanige 
invloed verkeerde van een stof die de rijvaardigheid kan verminderen, 
dat het besturen van een bromfiets hem door de wet of overheid is of 
zou zijn verboden;

m.  De uitsluitingen genoemd in dit artikel bij sub. a., b., c., d, en k gelden 
niet voor de verzekerde, die aantoont dat de daarin bedoelde omstan-
digheden zich buiten zijn weten en/of tegen zijn wil hebben voorge-
daan en dat hem ter zake deze omstandigheden geen verwijt treft;

n.  Schade veroorzaakt of ontstaan door het plegen van of deelneming 
aan een misdrijf of poging daartoe door de verzekerde.

Artikel A5: Verplichtingen in geval van schade
Zodra verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis waaraan 
hijzelf aanspraak of vergoeding ontleent, of waarin derden aanleiding 
kunnen vinden tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding 
is hij verplicht:
a.  Daarvan binnen driemaal 24 uur ENRA schriftelijk in kennis te stellen 

onder vermelding van alle gegevens die voor verzekeraar van belang 
kunnen zijn. In geval van diefstal, joy-riding, vermissing en verduis-
tering moet, naast opgave aan de verzekeraar, binnen 24 uur na 
constatering aangifte bij de politie gedaan worden;

b.  De schade zoveel mogelijk te beperken en zich te onthouden van 
alles wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;

c.  Alle ontvangen stukken (zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen 
e.d.) onverwijld aan ENRA door te sturen;

d.  Verzekeraar ten spoedigste en naar waarheid in te lichten en alle mede-
werking te verlenen die voor een regeling van de schade nodig is.

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien 
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde één of meer van  
bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen, voor zover daar-
door de belangen van verzekeraar zijn benadeeld. Voor de aansprake-
lijkheidsverzekering geldt dat verzekerde verplicht is zich te onthouden 
van het erkennen van aansprakelijkheid. Elk recht op uitkering komt te 
vervallen, indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de 
hiervoor onder a. en b. genoemde verplichtingen niet is nagekomen met 
het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval 
van recht niet rechtvaardigt. 

Artikel A6: Betaling en restitutie van premie
a.  Binnen 30 dagen nadat enige premie (incl. kosten en assurantiebe-

lasting) is verschuldigd dient de verzekeringnemer deze bij vooruit-
betaling te voldoen, bij gebreke waarvan de verplichtingen van de 
verzekeraar komen te vervallen met ingang van de eerste dag van  
de risicotermijn waarop het bedrag betrekking heeft, dit onverminderd 
de betalingsplicht van de verzekeringnemer en zonder dat ingebreke-
stelling nodig is. 

b.  Bepalend voor de te berekenen premie zijn de gekozen dekking,  
de aankoopprijs (verzekerde waarde), de leeftijdscategorie (niet voor 
fietsen met hulpmotor) van de verzekeringnemer en de woonplaats 
van de verzekeringnemer op de ingangsdatum van de verzekering. 
Bij verhuizing en overgang naar een andere leeftijdscategorie kan de 
premie per premievervaldatum worden aangepast.

c.  De verzekering is geldig vanaf de in de polis vermelde ingangsdatum.
d.  De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde termijn 

en zal steeds op de contractvervaldatum stilzwijgend worden  
verlengd met de in de polis genoemde looptijd.

e.  Uitsluitend bij beëindiging van de verzekering in de gevallen als ver-
meld in artikel A8 sub b., c., d. en e., verleent de verzekeraar restitu-
tie van premie overeenkomstig de termijn waarin de verzekering niet 
meer van kracht is. De verzekeraar kan daarbij administratiekosten in 
rekening brengen.

Artikel A7: Dubbele verzekering
Indien, bij ontbreken van deze verzekering, aanspraak gemaakt zou  
kunnen worden op vergoeding krachtens enige andere verzekering, al 
dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voor-
ziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal  
alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het bedrag te 
boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken.

Artikel A8: Einde van de verzekering
Onverminderd de overige in deze voorwaarden omschreven gevallen van 
beëindiging eindigt de verzekering:
a.  Op de contractvervaldatum, als verzekeringnemer uiterlijk 1 maand 

voor deze datum per een aan de verzekeraar gericht schrijven de 
verzekering heeft opgezegd.

b.  De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging van verzekeraar:
 -  tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur 

met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden;
 -  onmiddellijk bij opzet van een verzekerde de verzekeraar te misleiden;
 -  tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol 

verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging  



geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd 
verzekeringsjaar;

 -  indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste pre-
mievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen alsmede indien 
verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert te 
betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien verzekeraar 
verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag vruch-
teloos tot betaling van de vervolgpremie heeft aangemaand. De ver-
zekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij 
het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan twee maanden 
na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;

 -  binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer 
de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering danwel 
productmodule(s) niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij 
heeft gehandeld met het opzet verzekeraar te misleiden dan wel 
verzekeraar de verzekering dan wel productmodule(s) bij kennis van 
de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering 
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum;

 -  nadat verzekeringnemer in staat van faillissement verkeert of sursé-
ance van betaling heeft verkregen. De verzekering eindigt op de in 
de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee 
maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.

c.   Door overlijden van de verzekeringnemer, tenzij de erfgenamen met de 
maatschappij zijn overeengekomen de verzekering voort te zetten.

  Indien de verzekeringnemer overlijdt, kunnen zijn erfgenamen en de 
verzekeraar de overeenkomst binnen negen maanden nadat zij met dit 
overlijden bekend zijn geworden met inachtneming van een termijn van 
één maand opzeggen.

d.  Door verhuizing/vestiging in het buitenland:
 -  terstond zodra het motorrijtuig voorzien wordt van een buitenlands 

kenteken, verzekeringnemer verhuist naar een land buiten de Euro-
pese Unie of indien het motorrijtuig gewoonlijk in een land buiten de 
Europese Unie gestald wordt;

 -  per eerstkomende contractsvervaldatum indien verzekeringnemer 
verhuist naar een ander  land binnen de Europese Unie of  indien 
het motorrijtuig gewoonlijk in een ander land binnen de Europese 
Unie gestald wordt;

 -  de verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar van verhuizing dan 
wel stalling van het motorrijtuig in het buitenland ten spoedigste, 
maar in elk geval tenminste 30 dagen voor contractsvervaldatum, op 
de hoogte te stellen.

e.  Zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te heb-
ben bij de bromfiets en tevens de feitelijke macht erover verloren hebben.

De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de verzekeraar in 
kennis te stellen van het intreden van één der in dit artikel sub c., d. en e. 
genoemde omstandigheden.

Artikel A9: Eigen risico
Van iedere cascoschade aan de verzekerde bromfiets blijft een eigen 
risico voor rekening van de verzekeringnemer. Voor fietsen met hulpmotor 
bedraagt het eigen risico € 50,00 en voor de overige bromfietsen € 250,00 
per gebeurtenis.

Artikel A10: Afschrijving
Voor nieuwe alsmede voor gebruikte verzekerde bromfietsen geldt bij 
schade een afschrijvingspercentage van 15% per jaar:
-  vanaf het begin van het vierde jaar van de verzekering voor een fiets 

met hulpmotor;
-  vanaf het begin van het tweede jaar van de verzekering voor overige 

bromfietsen.
De afschrijving wordt berekend over de in de polis vermelde aankoopprijs 
(is verzekerd bedrag).

Artikel A11: Schaderegeling 
a.  ENRA is belast met het (doen) regelen van de schade, mede aan de 

hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.
b.  Schaderegeling vindt uitsluitend plaats via de op de polis genoemde of 

een door ENRA aan te wijzen leverancier:
 -  bij totaal verlies door levering van een vervangende bromfiets tot 

maximaal het verzekerd bedrag, onder aftrek van eigen risico en/of 
afschrijving en de waarde van de eventuele restanten;

 -  bij partiële schade door reparatie van de schade tot maximaal het 
verzekerd bedrag, onder aftrek van eigen risico en/of afschrijving;

 -  indien niet tot reparatie wordt overgegaan wordt 50% van het 
schadebedrag, na aftrek van eigen risico en/of afschrijving, exclusief 
BTW vergoed.

c.  ENRA heeft het recht een uitkering op basis van totaal verlies slechts 
te verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de verloren-
gegane en/of beschadigde zaken aan verzekeraar met overgave van 
de op die zaak betrekking hebbende documenten, hulpzaken of wat 
dan ook.

d.  Bij diefstal, verduistering of vermissing van de bromfiets is ENRA eerst 
verplicht tot uitkering nadat, na melding van de gebeurtenis bij ENRA, 
een termijn van 30 dagen is verstreken en het aan verzekerde en 
ENRA niet bekend is dat de bromfiets is teruggevonden.

e.  Bij verschil van mening over het door de expert vastgestelde scha-
debedrag heeft verzekerde het recht om tegenover de door ENRA 

benoemde deskundige een andere deskundige aan te wijzen, wiens 
kosten voor rekening van verzekerde zijn.

f.  Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze 
tezamen een derde deskundige benoemen, wiens schadevaststelling 
binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal 
zijn. Van zijn kosten dragen verzekeraar en verzekerde ieder de helft.

g.  De verzekeraar is bevoegd een krachtens de W.A.M. of soortgelijke 
wet te verlenen schadevergoeding, te samen met de rente en kosten 
te verhalen op de verzekeringnemer of op een andere verzekerde, die 
niet te goeder trouw mocht aannemen, dat zijn aansprakelijkheid door 
deze verzekering was gedekt, indien:

 -  een uitsluiting van toepassing is;
 -  schade veroorzaakt is (ook door een ander dan de verzekerde), na-

dat de dekking is geëindigd en de verzekeraar niet overeenkomstig 
artikel A8  van deze voorwaarden van de beëindiging op de hoogte 
is gesteld.

h.  Elke vordering tot vergoeding van schade vervalt, indien de verze-
keringnemer niet binnen zes maanden, nadat de verzekeraar die 
vordering geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft afgewezen, hiertegen 
– eveneens schriftelijk - in verzet komt. 

i.  Bij constatering van vermissing van een tegen diefstal verzekerde 
bromfiets dient de verzekerde de verzekeraar onverwijld van dit feit 
op de hoogte te stellen. De verzekerde verklaart zich akkoord met het 
aanmelden door de verzekeraar van de voertuiggegevens aan het 
Verzekeringsbureau  Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat door de over-
heid erkende particuliere organisaties door de verzekeraar ingescha-
keld kunnen worden voor het  terugvinden en terugbezorgen van de 
bromfiets. De verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van 
het motorrijtuig doorgeven aan de VbV-helpdesk, die 24 uur per dag 
bereikbaar is (tel. 071-3641777). Van de vermissing moet tevens direct 
aangifte bij de politie worden gedaan.

j.  Onverminderd het bepaalde in artikel A5 van deze verzekeringsvoor-
waarden is verzekerde in geval van schade verplicht zich te onthouden 
van iedere toezegging van betaling of schikking, en in het algemeen 
van alles, wat tot benadeling van het belang van verzekeraar zou kun-
nen leiden.

k.  Verzekerde is verplicht verzekeraar de nodige schriftelijke volmachten 
te verstrekken, hem alle steun en medewerking te verlenen en alle 
door hem verlangde inlichtingen te verstrekken.

l.  Alleen verzekeraar is gerechtigd:
 -  een schade vast te stellen en te regelen;
 -  naar eigen inzicht schikkingen aan te gaan en zowel in als buiten 

rechte verweer te voeren; 
 -  betalingen te verrichten, desgewenst rechtstreeks aan de benadeelde.
m.  De door verzekeraar inzake vordering van benadeelde derden geno-

men beslissingen zijn voor verzekerde bindend.

Artikel A12: Aanpassing premie/voorwaarden
a.  De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden 

van alle verzekeringen in een bepaalde groep te wijzigen (en-bloc). 
Behoort deze verzekering tot die groep, dan heeft de maatschappij het 
recht de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering volgens 
die wijziging aan te passen en wel op een door de maatschappij te 
bepalen termijn.

b.  De maatschappij brengt verzekeringnemer van wijzigingen in de pre-
mie en/of voorwaarden schriftelijk op de hoogte. Als verzekeringnemer 
het niet eens is met de wijziging dan moet hij dat binnen 30 dagen na 
de berichtgeving door de maatschappij schriftelijk laten weten. Als de 
maatschappij geen bericht ontvangt, wordt aangenomen dat verzeke-
ringnemer met de wijziging heeft ingestemd. Als verzekeringnemer de 
wijziging niet accepteert, eindigt de betreffende verzekering op de dag 
dat de wijziging ingaat.

c. De mogelijkheid om de verzekering op te zeggen geldt niet als: 
 -  de wijziging van de premie en/of de voorwaarden het gevolg is van 

wettelijke regelingen of bepalingen; 
 -  de maatschappij de premie verlaagt, maar de dekking niet wijzigt; 
 -  de maatschappij de dekking uitbreidt, maar de premie niet wijzigt.

Artikel A13: Geschillen/klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereen-
komst kunnen worden voorgelegd aan:
- De directie van ENRA verzekeringen bv, of
-  De directie van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij,  

Postbus 7130, 6503 GP Nijmegen of
-  Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248; e-mail info@kifid.nl; 
 website www.kifid.nl . Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.005052. 
-  De bevoegde rechter naar keuze van de verzekerde, of belang-

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

 
B.  SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDS- 

VERZEKERING

Artikel B1: Algemene W.A.-bepaling
Met voorbijgaan van hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden 



mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krach-
tens de W.A.M. gestelde eisen te voldoen.

Artikel B2: Verzekerde personen
De verzekering dekt overeenkomstig de bepalingen in artikel B3 de  
aansprakelijkheid van:
a. de verzekeringnemer;
b.  de eigenaar, de houder en de bestuurder van de bromfiets, alsmede de 

aansprakelijkheid van hen die met de bromfiets worden vervoerd.

Artikel B3: Omvang der verzekering
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden uitsluitend in de 
hoedanigheid van particulier voor schade aan personen (schade door 
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de 
dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade) en schade aan zaken (schade door beschadiging, vernietiging of 
verloren gaan van zaken van derden met inbegrip van de daaruit voort-
vloeiende schade), die binnen de termijn gedurende welke de verzekering 
van kracht is, veroorzaakt met of door:
-  de bromfiets;
-  goederen, anders dan tijdens het laden of lossen, welke zich bevinden 

op, vallen van of zijn gevallen van de bromfiets; 
-  en wel voor alle verzekerden tezamen tot niet meer dan het wettelijk 

vereiste minimum verzekerd bedrag per gebeurtenis in het land waar 
de gebeurtenis plaatsvindt.

Boven het verzekerd bedrag komen voor rekening van de verzekeraar:
-  kosten van door de verzekeraar verleende rechtsbijstand in een tegen 

verzekerde ingestelde strafvervolging indien dit verzekeraar gewenst 
voorkomt; 

-  kosten van verweer in een door benadeelde aanhangig gemaakt bur-
gerlijk proces, voor zover de verzekeraar het maken van deze kosten 
heeft goedgekeurd.

Wanneer ter zake van een schadegeval door een overheid het stellen van 
een zekerheid wordt verlangd om de opheffing van een op de bromfiets 
gelegd beslag of de invrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen zal 
de verzekeraar deze zekerheid stellen tot ten hoogste € 11.345,- voor alle 
verzekerden tezamen, mits de betrokken verzekerde jegens verzekeraar 
aanspraak op vergoeding van de schade heeft. Verzekerde is verplicht de 
verzekeraar te machtigen over de zekerheidsstelling te beschikken, zodra 
deze wordt vrijgegeven. Hij zal ook alle medewerking moeten verlenen 
om de terugbetaling daarvan te verkrijgen.

Artikel B4: Bijzondere uitsluitingen aansprakelijkheid
Van de verzekering is uitgesloten:
a.  de aansprakelijkheid van hem wiens gehoudenheid uitsluitend  

voortvloeit uit een door of namens hem aangegane contractuele 
verplichting;

b.  de aansprakelijkheid van hem die zich door diefstal of geweldpleging 
de macht over de bromfiets heeft verschaft, en van hen die, dit we-
tende, de bromfiets zonder geldige reden gebruiken;

c.  de aansprakelijkheid van hem die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door 
een daartoe bevoegd persoon gemachtigd is als bestuurder respectie-
velijk als passagier gebruik te maken van de bromfiets;

d.  de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan de brom-
fiets zelf, aan de daardoor vervoerde goederen en in het algemeen aan 
goederen die een verzekerde onder zich heeft, alles met inbegrip van 
daaruit voortvloeiende schade; 

e.  de aansprakelijkheid voor personen- en zaakschade toegebracht aan 
de bestuurder van de bromfiets die het ongeval veroorzaakt; 

f.  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met de bromfiets, waar-
van de goedkeuring die werd afgegeven ingevolge de in de Wegenver-
keerswetgeving omschreven Keuringsvoorschriften voor bromfietsen is 
vervallen;

g.  Boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende 
gerechtskosten (behoudens kosten als bedoeld in artikel B3) worden 
nimmer vergoed.

Indien de verzekeraar niet op grond van de verzekeringsvoorwaarden, maar 
uitsluitend krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of 
daarmee overeenkomende buitenlandse wet tot het doen van een uitkering 
verplicht is, behoudt de maatschappij zich het recht voor de uitgekeerde 
schadevergoeding inclusief de gemaakte kosten op de verzekeringnemer of 
indien daartoe aanleiding bestaat, op de aansprakelijke persoon te verhalen.

C. SPECIFIEKE VOORWAARDEN HULPVERLENING

Artikel C1: Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden bromfietshulp wordt verstaan onder:
‘Verzekerden’: de bestuurder en één andere passagier, die door een 
daartoe bevoegde persoon uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn gemachtigd als 
zodanig gebruik te maken van de bromfiets.
‘Bagage’: de voorwerpen die verzekerden in en/of op de bromfiets heb-
ben meegenomen met uitzondering van koopmansgoederen en dieren 
(anders dan kleine huisdieren)
‘Europe Assistance’: Europe Assistance, telefoon 088-8778044.

Artikel C2: Verzekeringsgebied
De verzekering is voor hulpverlening uitsluitend van kracht in Nederland, 
België, Luxemburg en Duitsland.

Artikel C3: Omvang van de dekking
Indien de bromfiets binnen het verzekeringsgebied, doch buiten de woon-
plaats van de bestuurder, uitvalt (waaronder te verstaan het niet kunnen 
vervolgen van de weg) door:
-  een ongeval de bromfiets overkomen tijdens verkeersdeelname;
-  diefstal van de gehele bromfiets, mits de bromfiets met een door ENRA 

geaccepteerd slot was afgesloten,
bestaat recht op vergoeding van:
a.  de door het uitvallen van de bromfiets veroorzaakte reiskosten van 

verzekerde met hun bagage op basis van 2e klasse trein (incl. een 
éénmalig vervoer per taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation);

b.  de kosten van door Europe Assistance georganiseerd vervoer van de 
uitgevallen bromfiets met bijbehorende bagage naar een door verze-
kerden op te geven adres binnen Nederland, tenzij de kosten van het 
vervoer hoger zijn dan de waarde van de bromfiets op dat moment.

Artikel C4: Bijzondere uitsluitingen
Uitgesloten is iedere dekking – hoe ook genaamd – en ten aanzien van alle 
verzekerden, indien zij zou worden ingeroepen wegens:
-  gebeurtenissen met de bromfiets onder zodanige omstandigheden dat 

daarbij veroorzaakte schade – zo deze inderdaad zou zijn ontstaan –  
ingevolge artikel A4 van de verzekering zou zijn uitgesloten;

-  gebeurtenissen welke zich voordoen terwijl de verzekering niet van kracht is;
-  uitvallen van de bromfiets door een ongeval ten gevolge van een defect 

dat op eenvoudige wijze is te verhelpen (een lekke band, een lege accu, 
een lege brandstoftank e.d.);

-  uitvallen van de bromfiets door een ongeval ten gevolge van slijtage, 
onvoldoende onderhoud en/of eigen gebrek van (een onderdeel van) de 
bromfiets.

Artikel C5: Bijzondere verplichtingen
Onverminderd het bepaalde in artikel A5:
-  Verzekerden zijn verplicht in alle gevallen waarin de hulp van Europe 

Assistance moet worden ingeroepen, zich zonder uitstel telefonisch in 
verbinding te stellen met Europe Assistance en wel onder opgave van 
de verzekeringsgegevens.

-  Zij zijn voorts verplicht op alle door Europe Assistance gestelde vragen 
ten spoedigste en naar waarheid te antwoorden, eventuele aanwijzin-
gen stipt op te volgen en ook overigens alle in redelijkheid verlangde 
medewerking te verlenen.

Artikel C6: Taakvervulling Europe Assistance
Vorderingen niet-verzekerde diensten:
-  Europe Assistance zal haar diensten verlenen in goed overleg met ver-

zekerden, binnen redelijke termijn en voor zover overheidsvoorschrif-
ten of andere externe omstandigheden dat niet onmogelijk maken. Zij 
zal vrij zijn in de keuze van diegenen die voor de hulpverlening worden 
ingeschakeld. Europe Assistance heeft het recht om voor verbintenis-
sen die met derden zijn aangegaan en waarvan de kosten niet door 
de onderhavige verzekering zijn gedekt, van verzekerden de nodige 
financiële garanties te verlangen en wel in door Europe Assistance te 
bepalen vorm en omvang. Bij niet voldoening daarvan vervalt zowel 
de verplichting van Europe Assistance om de verlangde diensten te 
verlenen, alsook de in verband daarmede andere bestaande dekking.

-  Verzekeringnemer is verplicht de rekeningen van Europe Assistance 
ter zake van diensten en/of kosten - hoe ook genaamd - waarvoor 
geen recht op vergoeding bestaat, binnen 30 dagen na datering 
van die rekeningen te voldoen. Bij niet voldoen kan zonder meer tot 
incasso worden overgegaan, waarbij de daarmee verbonden kosten 
geheel voor rekening van de verzekeringnemer komen.

Artikel C7: Schaderegeling
-  Met inachtneming van het in artikel C6 bepaalde vindt vergoeding van 

gedekte schade en kosten alleen plaats tegen overlegging van de  
originele nota’s onder aftrek van eventuele besparingen.

-  De verzekeraar zal steeds zijn gerechtigd om uitbetalingen te  
verrichten aan de verzekerde (of verzekeringnemer) die de te  
vergoeden nota’s heeft ingezonden; aldus betalende zal de  
verzekeraar jegens alle verzekerden en verzekeringnemer gekwiteerd 
zijn. Ook hier geldt het in artikel C6 bepaalde.

-  Zowel ten aanzien van het plaatsvinden van de gedekte gebeurtenis, 
alsook ten aanzien van de daaruit voortvloeiende schade, kosten en 
dergelijke, berust de bewijslast op verzekerden en verzekeringnemer. 
Zij zijn dan ook gehouden de nodige originele, schriftelijke verklaringen 
van de kant van de politie, artsen, garages e.d. over te leggen.

D. SPECIFIEKE VOORWAARDEN HELMVERZEKERING

Artikel D1: Verzekerde
In afwijking van het bepaalde in artikel A2 (begrippen) wordt onder verzekerde 
verstaan de (gemachtigde) bestuurder van de in de polis vermelde bromfiets.



Artikel D2: Omvang van de dekking
De verzekering geeft recht op vergoeding in natura van hetzelfde merk en 
type helm, indien die niet meer leverbaar is een gelijkwaardige helm, tot 
een bedrag van ten hoogste € 70,00.

Artikel D3: Vergoedingsvoorwaarden
Schaderegeling respectievelijk vergoeding kan uitsluitend plaatsvinden 
indien:
a.  Sprake is geweest van een verkeersongeval, waarbij zowel de helm 

als de bromfiets is beschadigd, en de helm op de wettelijk voorge-
schrevenwijze op het hoofd is gedragen.

b.  In geval van een eenzijdig ongeval dient hiervan aangifte te worden 
gedaan bij de politie en het bewijs van aangifte te worden overgelegd.

c.  De beschadigde helm dient bij de bromfietshandelaar te worden inge-
leverd en wordt eigendom van verzekeraar(s).

d.  De vergoeding vindt plaats door de op de polis genoemde of een door 
ENRA aan te wijzen leverancier.

E. SPECIFIEKE VOORWAARDEN DIEFSTALVERZEKERING

Artikel E1: Algemene bepaling
Deze rubriek is van kracht mits het in de polis is aangegeven en voldaan 
is aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst.

Artikel E2: Omvang van de diefstaldekking
De diefstaldekking beperkt zich uitsluitend tot diefstal van de gehele 
bromfiets (dus niet onderdelen en/of accessoires daarvan), joy-riding res-
pectievelijk verduistering door een ander dan verzekerde van de bromfiets 
of tot materiële schade aan de bromfiets als gevolg van die diefstal en/of 
als gevolg van een poging tot diefstal.

Artikel E3: Vergoedingsvoorwaarden
Schaderegeling respectievelijk vergoeding kan uitsluitend plaatsvinden indien:
a.   Aangetoond wordt dat in het algemeen ten aanzien van de bromfiets 

de normale voorzichtigheid in acht werd genomen;
b.   De bromfiets ten tijde van de diefstal deugdelijk was afgesloten met het 

door ENRA geaccepteerde slot;
c.  Aan ENRA, dan wel aan de leverancier van de bromfiets binnen 3 x 

24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) melding van de diefstal 
wordt gedaan en aangifte wordt gedaan bij de politie ter plaatse;

d.  Aan ENRA, danwel de leverancier wordt overhandigd:
 -  de bij het slot behorende originele sleutels;
 -  de stuurslotsleutels;
 -  het van de politie verkregen originele bewijs van aangifte;
 -  het originele kentekenbewijs;
 -  de afgegeven groene kaart.
e.   Géén aanspraak op een schadeuitkering respectievelijk vergoeding 

kan worden gedaan ná verlies of diefstal van één of meer sleutels. 
De omstandigheden waaronder de originele sleutel(s) is/zijn  
verloren gegaan zullen nimmer aan de verzekeraar worden  
tegengeworpen.

Artikel E4: Sleutelclausule
Verzekeringnemer is verplicht de sleutelnummers van alle door hem 
gebruikte sloten aan ENRA door te geven. Bij verlies of beschadiging van 
een sleutel of vervanging van het slot dient de verzekeringnemer hiervan 
binnen 3 x 24 uur schriftelijk aan ENRA kennis te geven, alsmede een 
duplicaatsleutel te laten vervaardigen bij de leverancier van het slot. 
De verzekeringnemer verplicht zich géén sleutels te laten namaken 
anders dan in het geval in de vorige zin omschreven. Bij het ontbreken 
van de conform artikel E3e vereiste sleutels bestaat geen enkel recht 
op schade-uitkering. Onder originele sleutels wordt verstaan die sleutels 
welke door de fabrikant bij het slot zijn geleverd en waarvan de sleu-
telnummers dienen overeen te komen met hetgeen is vermeld op het 
originele polisblad.
Deze bepaling geldt niet indien bij verlies of beschadiging van een sleutel 
verzekerde hiervan schriftelijk binnen 3 x 24 uur (zon- en feestdagen niet 
meegerekend) onder vermelding van het polisnummer, melding heeft 
gemaakt bij ENRA en een duplicaatsleutel heeft laten vervaardigen bij de 
leverancier van het slot.

F. SPECIFIEKE VOORWAARDEN CASCOVERZEKERING 
(Uitbreiding op diefstalverzekering)

Artikel F1: Algemene bepalingen
Deze rubriek is van kracht mits dit in de polis is aangegeven en voldaan is 
aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. In uitbreiding op 
het bepaalde bij de artikelen E. diefstalverzekering zijn tevens de navol-
gende rubrieken van toepassing.

Artikel F2: Omvang van de dekking
De verzekering dekt het risico van beschadiging en/of verlies van de 
bromfiets tijdens rijden of stilstaan en gedurende transport over land, 
water en door de lucht tussen landen waarvoor deze verzekering geldt, 
ontstaan door:

a.   Een ongeval (van buiten de bromfiets komend plotseling geweld), 
waaronder begrepen van de weg geraken, slippen, omslaan, ook 
indien een eigen gebrek van de bromfiets de (mede) oorzaak is;

b.   Brand, explosie, zelfontbranding, ook als de oorzaak daarvan eigen 
gebrek is, alsmede blikseminslag;

c.   Botsing met loslopende dieren of met vogels, storm (waaronder te 
verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde) als 
gevolg van, door de storm vallende voorwerpen, en overstroming. 

G. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERHAALSERVICE

Artikel G1: Algemene bepaling
Deze rubriek is van kracht mits dit in de polis is aangegeven en voldaan is 
aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst.

Artikel G2: Verhaalservice
De verhaalservice houdt in, dat de maatschappij voor de bestuurder en/
of duopassagier van de verzekerde bromfiets personen- en zaakschade 
verhaalt, die veroorzaakt is door een verkeersongeval, waarvoor een 
derde wettelijk aansprakelijk is.

Artikel G3: Uitvoering verhaalservice
De verhaalservice wordt verleend door de maatschappij of door een door 
de maatschappij aan te wijzen externe deskundige.

Artikel G4: Schadeloosstelling
De maatschappij is bevoegd om, indien naar haar mening de schade-
omvang dit rechtvaardigt, de verzekerde schadeloos te stellen, in plaats 
van (verder) verhaalservice te verlenen.

Artikel G5: Verzekeringsgebied
Recht op verhaalservice bestaat slechts voor schade die in Nederland is 
veroorzaakt.

VERWERKING PERSOONSREGISTRATIE
De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering c.q. financiële dienst 
verstrekte persoonsgegevens worden door de verzekeraar c.q. agent 
respectievelijk een tot de groep waarvan verzekeraar en/of agent deel uit-
maken behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan 
en uitvoeren van verzekeringsovereenkomst(en) en/of financiële diensten 
en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van 
de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten 
gericht op vergroting van het cliëntenbestand. De registratie is aangemeld 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) te Den Haag.

CLAUSULE TERRORISMEDEKKING
Het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. is op deze verzekering van 
toepassing. Dit clausuleblad is u op 15 juli 2003 toegestuurd als bijlage 
bij een huis-aan-huis brief aan alle adressen in Nederland. Desgevraagd 
sturen wij u deze clausule nogmaals (kosteloos) toe. U kunt de volledige 
tekst ook vinden op internet www.terrorismeverzekerd.nl en/of  
www.enra.nl


