FIETSVERZEKERING SPEED PEDELEC
Het zal u vast en zeker niet zijn ontgaan dat er veel e-bikes worden gestolen. Hieronder een aantal
verontrustende cijfers (bron: ANWB):







Op dit moment telt Nederland zo’n 1,5 miljoen e-bikes;
Naar schatting werden er afgelopen jaar 215.000 e-bikes gestolen;
De kans op diefstal van uw e-bike is sinds 2015 met maar liefst 241% gestegen;
De 3 grootste fietsverzekeraars waren afgelopen jaar € 10.500.000,- kwijt aan diefstalclaims;
E-bikes zijn vooral in trek bij georganiseerde (buitenlandse) bendes;
Gestolen e-bikes worden slechts heel zelden (onbeschadigd) weer terug gevonden.

Als u met uw high speed E-bike op de openbare weg wilt rijden moet uw voertuig WA verzekerd zijn. De
WA verzekering is wettelijk verplicht. U bent dan verzekerd tegen schade die u aan een ander toebrengt en
waar u aansprakelijk voor bent. Een WA verzekering is inclusief verhaalservice. Raakt u betrokken bij een
aanrijding waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is, dan zal de verzekeraar met de verhaalservice de geleden
schade proberen te verhalen op de andere partij. De kosten bedragen circa € 45,- per jaar.
Naast een WA verzekering kunt u uw high speed E-bike via Roger Wijnen sportief fietsen ook verzekeren
tegen diefstal. Wordt uw high speed E-bike gestolen? Dan wordt een nieuwe high speed E-bike, onder aftrek
van het eigen risico van € 50,-, geleverd door ons.
De cascoverzekering betreft de meest uitgebreide dekking. Naast de bovengenoemde diefstaldekking bent
u bij een cascoverzekering ook verzekerd voor schades door bijvoorbeeld een aanrijding of valpartij. Per
schade heeft u een eigen risico van € 50,-. De cascoverzekering is inclusief hulpverlening. Mocht u tijdens uw
fietstocht onverhoopt stil komen te staan, door bijvoorbeeld een technisch mankement, dan wordt u
opgehaald door een hulpservice. De hulpservice brengt u vervolgens samen met uw fiets terug naar het
beginpunt van uw fietstocht.
De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere het aankoopbedrag van uw highspeed e-bike en
het postcodegebied waar u woont. U heeft al een Casco (inclusief diefstal) verzekering voor een bedrag van €
10,00 per maand.
In onze showroom bespreken wij graag de mogelijkheden met u. Voor al uw vragen betreffende uw ebike verzekering kunt u terecht bij Werner Scholtes en Roger Wijnen.

