Fietsverzekering
Net een nieuwe fiets gekocht?

Verzeker
hem
tegen
diefstal
en
schade!

ü Voor alle types nieuwe fietsen van maximum 1 jaar oud
ü Ook voor koersfietsen, elektrische fietsen, mountainbikes en carbonfietsen
ü Wereldwijde dekking
ü Accessoires (bv. GPS, fietstassen, kinderstoeltje) kunnen mee verzekerd worden
ü Ook verzekerd bij deelname aan duathlon- of triathlonwedstrijden
ü

Mogelijke waarborgen: diefstal + fietsbijstand of diefstal + fietsbijstand + schade

ü Géén vrijstelling bij diefstal van uw elektrische fiets
ü Platte band? Batterijproblemen? Dankzij de fietsbijstand komt een technicus ter
plaatse uw fiets herstellen!

“Onze beste verzekering is die voor
een gerust geweten.”
Openingsuren
09:00 – 12:00
13:30 – 17:00 (ma tot 18u)
(vrij tot 16u)
info@kantoordriesen.be | www.kantoordriesen.be
Leistraat 110 | 2460 Lichtaart
Tel. 014 55 22 81 | Fax. 014 55 36 36
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STADSFIETS

ELEKTRISCHE FIETS

KOERSFIETS

Offerte Fietsverzekering
GEGEVENS VERZEKERINGNEMER
Naam

Verzenden naar
Kantoor Driesen
014 55 36 36 (fax)
info@kantoordriesen.be

M¨ V¨

Voornaam

Voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeeld

Aankoopprijs
€ 900
Fietsstoeltje
€ 80
Verzekerd bedrag € 980

Aankoopprijs
€ 2600
Fietstas
€ 150
Verzekerd bedrag € 2750

Aankoopprijs
€ 3500
Fietscomputer
€ 150
Verzekerd bedrag € 3650

Jaarpremies*
ü Diefstal +
fietsbijstand
ü Diefstal +
fietsbijstand
+ schade
ü Fietsbijstand

Jaapremies*
ü Diefstal +
fietsbijstand
ü Diefstal +
fietsbijstand
+ schade
ü Fietsbijstand

Jaapremies*
ü Diefstal +
fietsbijstand
ü Diefstal +
fietsbijstand
+ schade
ü Fietsbijstand

€ 56,95
€ 86,98
€ 40

* Jaarpremies zijn inclusief kosten en lasten.
Premies kunnen wijzigen. Bij diefstal wordt
de verzekerde vergoed met een
gelijkaardige fiets van hetzelfde merk en
type. Bij schade wordt de herstellingsfactuur
terugbetaald. Contacteer Kantoor Driesen
voor de algemene voorwaarden.

€ 89,95
€ 140,3
€ 40

* Jaarpremies zijn inclusief kosten en lasten.
Premies kunnen wijzigen. Bij diefstal wordt
de verzekerde vergoed met een
gelijkaardige fiets van hetzelfde merk en
type. Bij schade wordt de herstellingsfactuur
terugbetaald. Contacteer Kantoor Driesen
voor de algemene voorwaarden.

Nr

Bus

Woonplaats

Postcode

e-mailadres
Telefoonnummer

€ 174,3
€ 558,4
€ 40

* Jaarpremies zijn inclusief kosten en lasten.
Premies kunnen wijzigen. Bij diefstal wordt
de verzekerde vergoed met een
gelijkaardige fiets van hetzelfde merk en
type. Bij schade wordt de herstellingsfactuur
terugbetaald. Contacteer Kantoor Driesen
voor de algemene voorwaarden.

ONGEVALLENVERZEKERING
In meer dan 2 op 3 fietsongevallen lopen fietsers ook lichamelijke schade op. En die valpartijen hebben
vaak ernstige gevolgen. Zo is in 1 op de 7 fietsongevallen met lichamelijke letsels, het slachtoffer
minstens 1 maand arbeidsongeschikt.
Een ongevallenverzekering beschermt u en uw gezin tegen fietsongevallen.
Vergoeding medische kosten
Vergoeding in geval van blijvende invaliditeit
Financiële bescherming voor uw naasten in geval van overlijden
Ook dekking van andere verkeersongevallen (bv. als bestuurder van een wagen) en dat voor heel
uw gezin wereldwijd
ü Vanaf € 43 per jaar
ü
ü
ü
ü

Straat

GEGEVENS FIETS
¨ Stadsfiets

¨ Elektrische fiets

Merk

¨ Koersfiets

¨ MTB

¨ Andere

Type

Framenummer
Fietshandelaar
Factuurdatum aankoop
Aankoopprijs fiets €
Accessoires

€

Verzekerd bedrag €

+

+

(Incl BTW)

(Max €8000, max €6000 voor koersfiets en MTB)
(kopie van de factuur + enkele foto’s bijvoegen als polis wordt onderschreven)

GEWENSTE WAARBORGEN
¨ Diefstal + fietsbijstand
¨ Diefstal + fietsbijstand + schade

¨
¨

Fietsbijstand (€ 40 per jaar)
Ongevallenverzekering

Deze offerte verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer noch de verzekeraar tot het sluiten van een
overeenkomst. De ondertekening brengt geen dekking met zich mee. Dit is een folder zonder contractuele waarde.

