FIETSVERZEKERING
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.

Bij Roger Wijnen sportief fietsen kunt u uw kostbare e-bike laten verzekeren tegen schade en / of diefstal.
Met een goed verzekerde fiets kunt u met een gerust hart op pad. Door het enorme aanbod van een goot
aantal (fiets)verzekeraars is het erg lastig om door de bomen het bos nog te zien. Dankzij onze jarenlange
ervaring weten wij exact waar onze klanten behoefte aan hebben in een fietsverzekering en daarom hebben
wij een maat gesneden fietsverzekeringspakket laten samenstellen. U kunt dit van A tot Z door ons laten
regelen. Van het verzekeren bij de aflevering van uw nieuwe fiets tot en met de afhandeling na schade of
diefstal: wij staan voor u klaar!
Als uw fiets gestolen wordt, is het natuurlijk fijn dat u met behulp van onze verzekering snel weer op een
nieuwe fiets verder kunt rijden. Maar nog plezieriger is het dat tussentijdse prijsstijgingen geheel of
grotendeels altijd zijn meeverzekerd in onze polis. U betaalt na diefstal geen eigen risico.
Andere voordelen van ons pakket zijn onder andere de pechhulpdekking in Nederland, de mogelijkheid tot
maandelijkse premiebetaling, een snelle afhandeling bij schade en de mogelijkheid tot opzeggen per dag.
Uw polis en overige gegevens bewaart u veilig in uw eigen, persoonlijke digitale kluis.
De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere het aankoopbedrag van uw e-bike en het
postcodegebied waar u woont. U heeft al een uitgebreide verzekering (diefstal + casco) voor een bedrag van
€ 7,20 per maand.
In onze showroom bespreken wij graag de mogelijkheden met u. Voor al uw vragen betreffende
uw e-bike verzekering kunt u terecht bij Werner Scholtes en Roger Wijnen.

