Verzeker uw fiets direct of via een fietsenwinkel

Over Europeesche Verzekeringen

Afsluiten? U kunt de verzekering direct bij Europeesche afsluiten, maar ook bij een

Europeesche Verzekeringen helpt al bijna een eeuw om mensen volop te laten

fietsendealer in uw buurt. Dat kan eenvoudig op www.europeesche.nl.

genieten van hun vrijetijdsbesteding. Van fietsen, varen en motorrijden tot
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De genoemde premies zijn inclusief assurantiebelasting.

we de leuke kanten én de risico’s. Dat ziet u terug in onze verzekeringen en de
manier waarop we u helpen. Elke dag opnieuw.

Jaarpremie

Uw fietsendealer:

De Racefiets- & Mountainbikeverzekering
Voor uw kostbare sportfietsen
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campervakanties en verre reizen. Omdat we zelf ook liefhebbers zijn, kennen

Als wielrenner of mountainbiker zoekt u de grenzen op. Van uzelf en van
uw omgeving. Een pas in de Alpen, een parcours door de duinen, elke

Voor nieuwe en tweedehands racefietsen en
mountainbikes

rit is een nieuwe uitdaging. En des te zwaarder de rit, des te intenser de
beleving. Juist daarom bespaart u niet op uw fiets. Alleen het lichtste en

De fietsverzekering is er voor nieuwe, maar ook voor gebruikte fietsen. En dat

sterkste materiaal is goed genoeg. Dat vergt vaak forse investeringen.

hoeft niet één exemplaar te zijn. Veel fietsliefhebbers hebben immers

Met de Racefiets- & Mountainbikeverzekering helpt de Europeesche u

meerdere racefietsen en mountainbikes. Bij de Europeesche weten we dat als

om daar volop van te kunnen blijven genieten. Het is een verzekering van

geen ander. Daarom kunt u op onze verzekering tot 9 fietsen tegelijk

wielrenners vóór wielrenners, ontwikkeld in samenwerking met de KNWU

verzekeren.

en geselecteerde fietsendealers.
Een nieuwe fiets is één jaar lang verzekerd op basis van de nieuwwaarde. Een

Uitstekende Allriskverzekering voor uw fiets

tweedehands fiets wordt verzekerd op basis van aankoop- of dagwaarde. In
dat geval taxeert een van de aangesloten dealers uw fiets kosteloos. U betaalt
alleen premie over de vastgestelde waarde.

De Racefiets- & Mountainbikeverzekering van de Europeesche is een
uitstekende allriskverzekering met dekking tegen beschadiging, tegen

Waarvoor bent u verzekerd?

diefstal uit een afgesloten ruimte en tegen beroving. U kunt bovendien een

Met de Racefiets- & Mountainbikeverzekering bent u verzekerd voor schade

extra dekking voor uw fietshelm en schoenen afsluiten. Zodat u al uw

aan of diefstal van uw racefiets of mountainbike. Ook tijdens cyclo’s, clinics en

materiaal in één keer heeft verzekerd! Bij diefstal en total loss bent u

toertochten bent u verzekerd. U bent verzekerd tegen diefstal van uw fiets als

verzekerd van een prima schaderegeling. U kunt de fietsverzekering afsluiten

deze is gestolen uit een afgesloten ruimte of als u ervan bent beroofd. Als u

via een fietsendealer of op www.europeesche.nl.

wilt, kunt u uw fietshelm en schoenen meeverzekeren.
Wat is niet verzekerd?
Uw fiets is niet verzekerd voor normale slijtage en constructiefouten. Ook
schade die is ontstaan tijden wielerwedstrijden en snelheidsritten is niet gedekt.
Schade aan uw mountainbike of racefiets die is ontstaan tijdens cyclo’s en
clinics is wél gedekt. Staat uw fiets buiten? Dan is hij niet verzekerd voor diefstal.
Uw fiets na schade weer tiptop in orde
Heeft u schade aan uw fiets en is uw beschadigde fiets redelijkerwijs te
herstellen? Dan laten wij uw fiets repareren voor onze rekening. Als uw racefiets
of mountainbike een carbonframe heeft, kunnen deze in veel gevallen worden

De racefiets is vanaf mijn
15de altijd mijn maatje
geweest.

Lekker buiten en sportief.

hersteld. Hiervoor werken wij samen met het gespecialiseerde
carbonreparatiebedrijf Unlimited Colors. We hanteren een laag eigen risico
van € 50,- per schadeclaim.

Michel Klaver

Jeroen Schoonheijm

Teammanager Acceptatie

Productmanager Reis

Is uw fiets gestolen of total loss? Dan betalen wij het eerste jaar het verzekerd
bedrag. Na het eerste jaar schrijven wij 1% per maand af van het verzekerd
bedrag.

De voordelen op een rij
Een uitstekende allriskverzekering;
Ook voor tweedehands racefietsen
en mountainbikes;
Diefstal van uw fiets uit afgesloten
ruimtes en beroving van uw fiets is
verzekerd;
Dekking tijdens cyclo’s, clinics en
toertochten;
Helm en schoenen kunt u meeverzekeren;
Europadekking;
Gespecialiseerde, vakkundige dealers;
Gegarandeerd een snelle schadeafwikkeling;
Uitstekende reparatie of schadevergoeding;
Slechts € 50,- eigen risico per schadeclaim;
Snel, eenvoudig en direct online te
regelen.

