Fietsverzekering
Onbezorgd fietsplezier!

Trappen en genieten

Fietsverzekering
Naar buiten. Fietsen. Genieten van de rust,
de ruimte en het weer. Frisse lucht en
gezonde energie. Of het nu in de vrije tijd of
de dagelijkse route naar het werk of school is.
En natuurlijk het liefst op een fiets die
soepel over het asfalt glijdt.
Die fiets, daar zijn we zuinig op.

Zorgeloos fietsen
Uw fiets is een belangrijk en kostbaar bezit,
waar u veel plezier van heeft. En u wilt er
natuurlijk lang van blijven genieten. Toch kan het
gebeuren dat uw fiets gestolen wordt. Of dat u
die auto in de bocht net niet meer kunt
ontwijken, waardoor uw fiets beschadigd raakt.
Heel vervelend. Heeft u een Fietsverzekering
van Europeesche Verzekeringen? Dan maakt uw
eigen rijwielzaak uw fiets direct en vergoeden
wij de kosten daarvan. Als de kosten van de
reparatie te hoog zijn of als uw fiets niet meer
gemaakt kan worden, dan krijgt u een nieuwe

fiets. Ook als uw fiets gestolen is, krijgt u een
nieuwe fiets. U sluit de Fietsverzekering van de
Europeesche snel en gemakkelijk af hier in de
winkel.
Wat is verzekerd?
Met de Fietsverzekering van de Europeesche
kunt u kiezen uit twee dekkingen: Casco
Compleet die alles verzekert en een voordelige
Diefstaldekking, die alleen diefstal verzekert.
Diefstal
Diefstal

√

Casco compleet
√

Beschadiging

√

Ongevallen

√

Fiets Rechtsbijstand

√

Fiets Pechhulp

√

Koopt u een nieuwe elektrische fiets en kiest u
voor Casco Compleet? Dan kunt u ook de
uitbreiding Fiets Garantie afsluiten. Hiermee
heeft u de dekking voor uw fiets èn accu goed
geregeld.
De Fietsverzekering in het kort
Met de Fietsverzekering van de Europeesche is
zowel uw gewone fiets als uw elektrische fiets
goed verzekerd. U kunt bij ons niet alleen uw
nieuwe fiets verzekeren, maar ook uw
tweedehands fiets. De looptijd bepaalt u zelf. U
kunt kiezen uit een doorlopende verzekering

Voordelen
Blijvend genieten van uw fiets. Dat is wat
we willen en wat u kunt bereiken met de
Fietsverzekering van de Europeesche. U
sluit de verzekering direct af in de winkel
waar u de fiets heeft gekocht. U bent dan
meteen goed verzekerd. De
Fietsverzekering van de Europeesche
biedt u de volgende voordelen:
Direct verzekerd, compleet of alleen
tegen diefstal.
U kunt accessoires meeverzekeren.
Ook uw tweedehands fiets en
elektrische fiets kunt u verzekeren.
Bij schade houden wij de eerste drie
jaar rekening met een prijsstijging van
de fiets van 4% per jaar.
Keuze in looptijd van de verzekering.

van minimaal één en maximaal vijf jaar, en een
kortlopende verzekering van drie jaar. Voor de
doorlopende verzekering betaalt u de premie
per maand of per jaar en voor de driejarige
verzekering in één keer. Het is belangrijk dat uw
fiets voorzien is van een ART-goedgekeurd slot.
Uw rijwielzaak vertelt u daar graag meer over,
en kan zo’n slot ook aanbrengen op uw fiets.

Wat doet u als u schade heeft?

Europeesche verzekeringen

Heeft u schade? Dan zorgt uw rijwielzaak er
samen met Kingpolis voor dat u snel weer kunt
fietsen. Kingpolis verzorgt namelijk de
administratie en schadebehandeling van de
verzekering. Is uw fiets gestolen? Dan doet u
meteen aangifte bij de politie. Ook dan helpen
Kingpolis en uw rijwielzaak om uw diefstalclaim
snel en goed af te handelen.

Europeesche Verzekeringen is gespecialiseerd in
het verzekeren van activiteiten die u in uw vrije
tijd onderneemt. Zoals reizen, motorrijden,
watersporten, golfen, kamperen met uw camper
of caravan, en natuurlijk fietsen. De Europeesche
biedt vernieuwende verzekeringen. Ons
uitgangspunt is een goede kwaliteit, zodat u kunt
genieten van een zorgeloze vrije tijd. Kijk voor
meer informatie op www.europeesche.nl.

Belangrijk
Zet uw fiets altijd op slot, zodat u na
diefstal alle (originele) sleutels kunt
overhandigen.
Gebruik een ART-goedgekeurd slot.
Kijk op www.stichtingart.nl voor meer
informatie.
Uw rijwielzaak kan u informeren over
de kosten voor een verzekering.
Uw fiets is direct verzekerd als u de
verzekering regelt bij uw rijwielzaak.
Kingpolis beheert de verzekeringen en
beantwoordt graag uw vragen.

Zorgeloos blijven fietsen,
wij regelen dat voor u!

Administratiekantoor Kingpolis
Heeft uw vragen over uw Fietsverzekering,
wilt u schade melden of wilt u een wijziging
doorgeven? Dan regelt u dit via Kingpolis:
Telefoon 0900 - 040 11 60
E-mail
info@kingpolis.nl
Postbus 148, 8530 AC Lemmer
www.kingpolis.nl
King Verzekeringen B.V. (Kingpolis)

Uw rijwielzaak:

Vergunningnummer WFD: 12006622
Kamer van Koophandel nummer: 09160639
Aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële
Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
www.kifid.nl
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