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De P-FIETS 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

 

 

De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedra-

gen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag 

vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor 

opeenvolgende periodes van één jaar. Verzet tegen de verlenging wordt aangetekend door middel van een bij de post 

aangetekend schrijven, een deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzeggingsbrief in ruil voor een 

ontvangstbewijs.   
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HOOFDSTUK 1: Definities. 

 

Artikel 1. Definities 

 

1. Accessoires: bijkomende onderdelen die op de fiets worden vastgemaakt, zoals deze op de 

aankoopfactuur staan (die eventueel onafhankelijk is van de aankoopfactuur van de fiets) en 

waarvan de prijs is inbegrepen in het verzekerde bedrag, met uitzondering van gemakkelijk los te 

maken onderdelen (meer bepaald: gps, teller, camera) en de houders daarvan. 

2. Referentiediefstalbeveiliging: een diefstalbeveiliging met ART- of vergelijkbare erkenning die 

uitdrukkelijk door AEDES NV is goedgekeurd en waarmee het fietsframe aan een vast 

bevestigingspunt kan worden vastgemaakt.  

3. Aedes: AEDES Vlaanderen N.V., Hoogstraat 36 te 9700 Oudenaarde, verzekeringsagent (FSMA: 

101924A) die optreedt in de hoedanigheid van ondertekenaar in naam en voor rekening van de 

Maatschappij.  

4. Verzekerde: de eigenaar van de fiets. 

5. Begunstigde: de verzekerde of om het even welke andere, door hem aangewezen persoon. 

6. Wedstrijd: elke amateurwielerwedstrijd georganiseerd door een federale of verenigingsstructuur 

waarbij een klassement wordt opgesteld en die niet wordt vergoed. 

7. Schade: beschadiging van de verzekerde fiets veroorzaakt door een valpartij, een aanrijding, 

onverwacht contact, kanteling, botsing, vandalisme of natuurkrachten.  

8. Verzekeringsonderneming: de cvba P&V VERZEKERINGEN, verzekeringsonderneming 

waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Koningsstraat 151, 1210 Brussel (FSMA 0058). 

9. Aankoopfactuur: de aankoopfactuur van de fiets in nieuwe staat, afkomstig van een erkende 

professionele verkoper. 

10. Franchise: bedrag dat voor een schadegeval ten laste blijft van de verzekerde.  

11. Total loss: indien er schade is aan de fiets en/of de accessoires daarbij is er sprake van total loss 

wanneer:  

- de schade technisch gezien niet kan worden hersteld;  

- de herstellingskosten hoger liggen dan de waarde van de fiets vóór het schadegeval, bepaald 

volgens artikel 14 van deze algemene voorwaarden.  

12. Vast bevestigingspunt: vast, onbeweeglijk en onbuigzaam gedeelte, van steen, metaal of hout, 

verbonden met een volle muur of de grond, en waarvan de fiets niet los kan worden gemaakt, 

zelfs niet door tillen.  

13. Verzekeringnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst met Aedes afsluit.  

14. Schadegeval: elk feit dat schade heeft veroorzaakt die ertoe kan leiden dat de overeenkomst 

wordt toegepast.  

15. Verzekerde waarde: het bedrag inclusief btw dat vermeld staat in de algemene voorwaarden. Dit 

bedrag omvat:  

- De aankoopprijs van de fiets in nieuwe staat, met inbegrip van de niet-aftrekbare btw; 

- Eventueel verhoogd met de aankoopfacturen van de accessoires, met inbegrip van de niet-

aftrekbare btw.  
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De kopie van de aankoopfactuur/facturen van een erkende professionele verkoper moet worden 

voorgelegd aan Aedes ter rechtvaardiging van de verzekerde waarde. Deze waarde kan niet meer 

bedragen dan 10.000 € btw inbegrepen.  

16. Referentiewaarde: waarde die het resultaat is van de toepassing, op de dag van de schade, van 

een afschrijvingscoëfficiënt op de verzekerde waarde van de verzekerde fiets (zoals gedetailleerd 

beschreven in artikel 14).  

17. Reële waarde: de waarde van de verzekerde fiets op de dag van de schade, bepaald door 

expertise.  

18. Vandalisme: opzettelijke beschadiging of vernieling, door een derde aangebracht aan de 

verzekerde fiets en/of de bijbehorende accessoires. 

19. Diefstal: frauduleuze ontvreemding van de fiets en/of de accessoires op voorwaarde dat de fiets 

en/of de accessoires niet worden teruggevonden binnen 30 dagen na de aangifte bij de politie. 

20. Diefstal met inbraak: diefstal met inbraak in een voertuig dat met een sleutel werd afgesloten of 

zich bevindt in een volledig dicht, overdekt en met een sleutel afgesloten lokaal. 

21. Diefstal met inbraak op de openbare weg: diefstal waarbij de diefstalbeveiliging werd 

geforceerd, op voorwaarde dat de fiets met een referentiediefstalbeveiliging was vastgemaakt aan 

een vast bevestigingspunt.  

22. Fiets: onder “fiets” wordt verstaan, elk rijwiel met 2 of 3 wielen dat door middel van pedalen of 

handgrepen door een of meer rijders wordt voortgedreven en dat niet van een motor is voorzien.  

22.1.  Racefiets: onder “racefiets” wordt verstaan, een fiets die uitsluitend is bedoeld om – 

al dan niet tijdens wedstrijden – te worden gebruikt op geasfalteerde wegen.  

22.2.  Mountainbike: onder “mountainbike” wordt verstaan, een terreinfiets die is 

bedoeld om – al dan niet tijdens wedstrijden – te worden gebruikt op ruw terrein en 

niet op geasfalteerde wegen.  

22.3.  Elektrische fiets  

22.3.1. “Trage” elektrische fiets (type pedelec): onder “trage” elektrische 

fiets wordt verstaan, een fiets met een elektrische hulpmotor waarvan 

het maximale nominale vermogen 0,25 kW bedraagt, waarvan de 

voeding geleidelijk aan wordt verlaagd en uiteindelijk wordt stopgezet 

wanneer de fiets een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder indien de 

rijder stopt met trappen. 

22.3.2. “Snelle” elektrische fiets (type speed pedelec): onder “snelle” elektri-

sche fiets wordt verstaan, een fiets met een elektrische hulpmotor 

waarvan het maximale nominale vermogen 4 kW bedraagt, waarvan de 

voeding geleidelijk aan wordt verlaagd en uiteindelijk wordt stopgezet 

wanneer de fiets een snelheid van 45km/u bereikt, of eerder indien de 

rijder stopt met trappen.  

22.4.  Andere fietsen: onder “andere fietsen” worden verstaan, fietsen die niet vallen 

onder de categorieën beschreven in artikel 22.1, 22.2 en 22.3, zoals stadsfietsen, 

tandems, bakfietsen en driewielers.  

23. Verzekerde fiets: de fiets die wordt vernoemd in de bijzondere voorwaarden en waarvan de 

aankoopdatum (vermeld op de aankoopfactuur) op de datum waarop de overeenkomst in werking 

treedt, zich ten hoogste twee jaar geleden situeert.   
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HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering 

 

Artikel 2. Voorwerp en omvang van de verzekering 

 

Onder de voorwaarden beschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, betalen wij 

schadevergoeding voor:  

1. Diefstal of poging tot diefstal  

2. Gedeeltelijke schade  

3. Total loss  

van de fiets en/of de bijbehorende accessoires, ten belope van het verzekerde bedrag.  

 

HOOFDSTUK 3: Beschrijving en wijziging van het risico – 

Mededelingen van de verzekeringnemer. 

 

Artikel 3. Risicoverklaring 

 

3.1. De verzekeringnemer is verplicht om bij de afsluiting van de overeenkomst exact alle omstandig-

heden aan te geven waarvan hij weet heeft en die hij redelijkerwijze moet beschouwen als zijnde 

elementen die voor Aedes van belang zijn om het risico te kunnen inschatten. Indien sommige 

schriftelijke vragen door Aedes onbeantwoord blijven, bijvoorbeeld de vragen die zijn opgeno-

men in het verzekeringsvoorstel, en indien Aedes de overeenkomst toch heeft afgesloten, kan zij 

zich, behalve in geval van fraude, nadien niet meer op deze verzwijging beroepen. Hetzelfde 

geldt indien Aedes de overeenkomst heeft afgesloten zonder een naar behoren ingevuld 

verzekeringsvoorstel.  

 

3.2. Indien de opzettelijke verzwijging of onjuistheid Aedes op een dwaalspoor brengt in verband met 

de elementen voor de inschatting van het risico, wordt de overeenkomst ongeldig verklaard. De 

premies die vervallen zijn op het ogenblik dat Aedes kennis heeft genomen van de opzettelijke 

verzwijging of onjuistheid, zijn aan Aedes verschuldigd.  

 

3.3. Indien de verzwijging of onjuistheid in de verklaring niet opzettelijk is, stelt Aedes binnen een 

termijn van één maand vanaf de dag waarop zij kennis heeft genomen van de verzwijging of 

onjuistheid, voor om de overeenkomst te wijzigen, die dan van kracht wordt op de dag waarop 

Aedes kennis heeft genomen van de verzwijging of onjuistheid. Indien het voorstel tot wijziging 

van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van 

de termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard 

wordt, kan Aedes de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.  
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Niettemin kan Aedes, indien zij het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de 

overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop zij van de 

verzwijging of onjuistheid kennis heeft gekregen.  

Artikel 4. Wijziging van het risico 

 

In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer de verplichting, om onder de voorwaarden 

van artikel 3.1 de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van 

aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring te bewerkstelligen van het risico dat het 

verzekerde voorval zich voordoet.  

 

4.1. Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, zo verzwaard is dat Aedes, indien 

die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, slechts onder andere voor-

waarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de 

dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voor-

stellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging 

van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van 

de termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard 

wordt, kan Aedes de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.  

Indien Aedes het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, 

kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag 

waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring.  

 

4.2. Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, 

aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat Aedes, indien die vermindering bij het sluiten 

van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een 

overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering 

van het risico kennis heeft gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens 

worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze 

laatste de overeenkomst opzeggen.  

 

 

HOOFDSTUK 4: Premiebetaling 

 

Artikel 5. Premiebetaling 

 

De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op de vervaldagen vooruit betaald worden op 

verzoek van Aedes of van elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon. 
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Artikel 6. Niet-betaling van de premie 

 

Aedes kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of 

de overeenkomst opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of 

bij een ter post aangetekende brief.  

 

De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te 

rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte van de ter post aangetekende brief.  

 

Als de dekking geschorst is, maakt de betaling van de achterstallige premies door de verzekeringnemer, in 

voorkomend geval vermeerderd met de interesten, zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke 

uitspraak, een einde aan die schorsing. 

Wanneer Aedes haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de overeenkomst 

nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling, bedoeld in het eerste 

lid; in dat geval wordt de opzegging ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schor-

sing van kracht. Indien Aedes zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging 

mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2.  

 

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van Aedes om de later nog te vervallen 

premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig het 

eerste lid. Het recht van Aedes wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. 

 

 

HOOFDSTUK 5: Wijzigingen van  

de verzekerings- en tariefvoorwaarden 

 

Artikel 7. Wijzigingen van de verzekerings- en tariefvoorwaarden 

 

Indien Aedes de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar tarief wijzigt, past zij deze over-

eenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringnemer van deze aanpassing in 

kennis minstens 90 dagen voor die vervaldag. De verzekeringnemer mag evenwel de overeenkomst 

opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt de over-

eenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag.  

 

De in het eerste lid bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de 

verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt 

opgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle verzekeringsmaatschappijen.  

De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van artikel 23.  
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HOOFDSTUK 6: Preventievemaatregelen 

 

Artikel 8. Voorzorgsmaatregelen 

 

1. Tussen 6 u. en 22 u. de referentiediefstalbeveiliging gebruiken telkens als de fiets op een openbare 

plaats wordt achtergelaten. De fiets moet worden vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt; 

2. Tussen 22 u. en 6 u. ’s ochtends moet de fiets zich bevinden in een volledig dicht, overdekt en 

afgesloten lokaal; 

3. De sleutels van de diefstalbeveiliging moeten op een veilige plaats worden bewaard; 

4. In geval van diefstal, verlies of beschadiging van de diefstalbeveiliging moet Aedes onmiddellijk 

op de hoogte worden gebracht; 

5. In geval van diefstal, verlies of beschadiging van de sleutels van de diefstalbeveiliging, moet 

Aedes onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. 

Artikel 9. Onderhoudsmaatregelen  

 

1. De verzekerde moet goed zorgen voor zijn verzekerde fiets en het onderhoud daarvan uitvoeren 

telkens wanneer dat noodzakelijk is; 

2. Voor een elektrische fiets dient de verzekerde de gebruiksaanwijzing van de batterij in acht te 

nemen, opdat deze optimaal wordt geladen en zo lang mogelijk behouden kan blijven;  

3. De verzekerde moet de verzekerde fiets op de gepaste wijze gebruiken.  

 

HOOFDSTUK 7: Schadegevallen 

 

Artikel 10: Plichten van de verzekerde 

 

Zodra het schadegeval zich heeft voorgedaan, moet de verzekerde:  

10.1. alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te 

matigen.  

10.2. bij Aedes onmiddellijk en in ieder geval binnen 8 dagen nadat het zich heeft voorgedaan, 

aangifte doen van het schadegeval en van de gekende of vermoedelijke omstandigheden 

en oorzaken.  

10.3. onmiddellijk en in ieder geval binnen 48 uur nadat het zich heeft voorgedaan, de 

rechterlijke instanties bevoegd voor schadegevallen met betrekking tot diefstal, poging tot 

diefstal of vandalisme, op de hoogte brengen. 

10.4. aan Aedes alle onderstaande bewijsstukken voorleggen:  

a) In ieder geval: 

- Een kopie van de aankoopfactuur 
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b) In geval van diefstal: 

- Een kopie van de aankoopfactuur van de referentiediefstalbeveiliging; 

- De 2 sleutels van de referentiediefstalbeveiliging; 

- Voor een elektrische fiets, de oplader en de sleutels van de batterij van de 

gestolen fiets (indien de diefstal zich heeft voorgedaan tussen 22 u. en 6 u. 

’s ochtends);  

- Het proces-verbaal van de indiening van de klacht opgesteld door de bevoegde 

overheid; 

- Het bewijs van inbraak in het voertuig of het lokaal waarin zich de gestolen fiets 

bevond; 

- Onmiddellijk de verzekeraar op de hoogte brengen wanneer de fiets wordt 

teruggevonden; 

c) In geval van gedeeltelijke of gehele accidentele schade: 

- De offerte met daarin de aard van de schade en de omvang van de herstellingen, 

vooraleer de herstellingen worden uitgevoerd. In voorkomend geval eist de 

verzekeraar dat een expert zich uitspreekt; 

- Na de herstelling, de factuur van de herstellingen; 

- Een attest van het verkooppunt of het centrum voor herstelling indien de fiets 

“onherstelbaar” wordt verklaard. 

De verzekeraar kan specifieke controles uitvoeren en aan de verzekerde om het even welk ander 

bewijsstuk vragen dat hij noodzakelijk acht om de gegrondheid van de aanvraag tot schadevergoeding te 

kunnen beoordelen.  

10.5. medewerking verlenen aan de politie en aan Aedes opdat de dader van de feiten 

gemakkelijker kan worden gevat en de gestolen goederen kunnen worden gerecupereerd.  

10.6. zonder verwijl aan Aedes alle nuttige inlichtingen bezorgen.  

 

Artikel 11: Sanctie bij niet-naleving van de plichten 

 
1. Indien de verzekerde een van de in artikel 10 voorziene verplichtingen niet nakomt en er daardoor 

nadeel ontstaat voor Aedes, heeft deze laatste het recht om een vermindering of recuperatie van 

haar prestatie te doen gelden, ten belope van de geleden schade.  

 

2. Aedes laat de waarborg niet gelden indien de verzekerde met frauduleuze bedoelingen zijn 

verplichtingen niet is nagekomen.  

 

Artikel 12: Expertise 

 

De verzekeringnemer moet, vooraleer hij een herstelling laat uitvoeren, de offerte voorleggen aan Aedes.  

 

Behalve in deze veronderstelling wordt de schade, vooraleer de verzekerde fiets wordt hersteld, geraamd 

na gemeen overleg tussen de verzekeringnemer of zijn gemachtigde en de door Aedes aangewezen expert.  
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Artikel 13: Raming van de schade 

 
1. Bij gedeeltelijke schade wordt het bedrag hiervan geraamd op basis van de herstellingskosten, 

vermeerderd met de niet-aftrekbare btw.  

2. In geval van total loss of volledige diefstal is het bedrag voor de schade gelijk aan de waarde van 

het rijtuig vóór het schadegeval, bepaald volgens artikel 14, na aftrek van eventuele eerdere 

schade, vermeerderd met de niet-aftrekbare btw.  

Het wrak wordt verkocht voor rekening van de verzekerde en de vergoeding wordt verminderd 

met de waarde van het wrak, tenzij de verzekeringnemer schriftelijk bevestigt dat hij afstand doet 

van het wrak ten gunste van Aedes.  

 

Artikel 14: Bepalen van de waarde van de fiets vóór het schadegeval 

 

1. In geval van total loss of diefstal vergoedt de verzekeraar de waarde vóór het schadegeval, 

verminderd met de franchise vermeld in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.  

a) Om de waarde vóór het schadegeval te bepalen wordt rekening gehouden met de 

volgende afschrijvingen: 

4. Tijdens de 12 eerste maanden vanaf de aankoopdatum van de fiets en/of de accessoires in 

nieuwe staat: 100% van de factuurwaarde incl. btw; 

5. Vanaf de 13e maand: 85% van de factuurwaarde incl. btw, en vervolgens een degressie 

van 2% per maand; 

6. Vanaf de 37e maand: reële waarde, aangezien de reële waarde van de fiets en/of de 

accessoires niet meer kan bedragen dan 40% van de verzekerde waarde.  

7. Er wordt echter overeengekomen dat de reële waarde wordt vergoed indien deze meer 

bedraagt dan de waarde vóór het schadegeval.  

 

2. In geval van gedeeltelijke schade aan de fiets en/of de bijbehorende accessoires, betaalt Aedes 

terug:  

a) De kosten voor de herstelling van de fiets, na aftrek van de franchise voorzien in artikel 

17 en onder voorbehoud van ontvangst van de factuur/facturen voor de herstellingen 

opgemaakt door een erkend vakman;  

 

b) De kosten voor de herstelling of vervanging van de accessoires, na aftrek van de franchise 

voorzien in artikel 17 en onder voorbehoud van ontvangst van de factuur/facturen voor de 

herstellingen opgemaakt door een erkend vakman.  

Artikel 15: Geschillen 

 

1. Indien er een meningsverschil is over de grootte van de schade, wordt deze in aanwezigheid van 

de partijen bepaald door 2 experts, aangesteld de ene door de verzekeringnemer, de andere door 

Aedes. Elke partij draagt de kosten en honoraria van haar expert.  

 

2. Indien het meningsverschil blijft bestaan, kunnen de partijen hun betwistingen voorleggen aan 

een arbiter.  
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Artikel 16: Evenredigheidsregel 

 
1. Indien de effectief verzekerde waarde van de verzekerde fiets op de dag van het schadegeval 

minder bedraagt dan de waarde die overeenkomstig artikel 1, punt 15 aangegeven had moeten 

worden, vergoedt Aedes de schade in de verhouding die er bestaat tussen de effectief verzekerde 

waarde en de waarde die had moeten worden aangegeven.  

 

2. De evenredigheidsregel wordt toegepast vóór de franchises voorzien in artikel 17 werden 

afgetrokken.  

 

Artikel 17: Franchise 

 

Voor elk schadegeval dat aan één en dezelfde oorzaak kan worden toegeschreven, moet van het bedrag 

van de schadevergoeding een franchise worden afgetrokken ten belope van een forfaitair bedrag van 75 

EUR.  

Wanneer de verzekerde aangeeft deel te nemen aan wedstrijden, bedraagt deze franchise 250 EUR.  

Beide franchises kunnen niet worden samengeteld.  

Artikel 18: Uitbetaling schadevergoeding 

 
1. De schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van de schade bepaald volgens artikel 14, waarbij, 

indien daar reden toe is, rekening wordt gehouden met de toepassing van de evenredigheidsregel 

voorzien in artikel 16, waarbij in voorkomend geval de franchises genoemd in artikel 17 zijn 

afgetrokken.  

 

2. Indien de verzekerde fiets gestolen is, betaalt Aedes de schadevergoeding na een termijn van 30 

dagen vanaf de dag waarop Aedes de schadeaangifte heeft ontvangen.  

Indien de fiets na de betaling van de schadevergoeding wordt teruggevonden, kan de verzekering-

nemer: 

- ofwel zijn fiets terugvorderen: hij betaalt dan de schadevergoeding verminderd met de 

herstellingskosten terug; 

- ofwel afstand doen van zijn fiets ten gunste van Aedes: in dat geval behoudt hij de 

schadevergoeding.  

 

3. Bij gedeeltelijke schade vergoedt Aedes de verzekerde indien deze de factuur voor de herstelling 

voorlegt. 

 

4. Accessoires die worden aangeschaft na de ondertekening van de overeenkomst en die niet zijn 

vermeld bij de verzekerde waarde, worden na voorlegging van de aankoopfactuur vergoed ten 

belope van een maximumbedrag van 500 EUR incl. btw, waarbij rekening wordt gehouden met 

de afschrijvingen voorzien in artikel 14.  
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Artikel 19: Indeplaatsstelling en verhaal van Aedes 

 
1. Aedes wordt ten belope van het bedrag van de schadevergoeding die ze heeft betaald, in de 

rechten en rechtsvorderingen gesubrogeerd van de verzekerde tegen aansprakelijke derden.  

Indien door toedoen van de verzekerde de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten voordele 

van Aedes, kan Aedes van de verzekerde de terugbetaling vorderen van de betaalde schade-

vergoeding in de mate van het geleden nadeel. 

 

2. Behalve in geval van kwaadwilligheid heeft Aedes geen enkel verhaal tegen de familie van de 

verzekerde, tegen de personen die in zijn woning leven, zijn gasten en zijn huispersoneel. Aedes 

kan echter wel verhaal uitoefenen tegen die personen indien hun aansprakelijkheid effectief 

gewaarborgd is door een verzekeringsovereenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 8: Uitsluitingen 

 

Zijn uit deze verzekering uitgesloten: 

Artikel 20: Algemene uitsluitingen 

 

Aedes sluit haar waarborg uit voor schadegevallen die: 

20.1. veroorzaakt of verergerd zijn door opzettelijk toedoen van de verzekerde;  

20.2. zich hebben voorgedaan terwijl de gebruiker van de fiets op het ogenblik van de feiten 

onder invloed van alcohol of drugs was of zich in een vergelijkbare staat bevond ten gevolge 

van de inname van andere producten dan alcoholhoudende dranken; 

20.3. zich hebben voorgedaan wanneer het verzekerde rijtuig werd bestuurd door een verzekerde 

die weigert een ademtest of, zonder wettelijke reden, een bloedtest te ondergaan;  

20.4. zich hebben voorgedaan tijdens weddenschappen, uitdagingen of duidelijk roekeloze daden;  

20.5. zich hebben voorgedaan wanneer de verzekerde fiets te huur werd gegeven of werd 

opgevorderd;  

20.6. zich hebben voorgedaan door een oorlog, een natuurevenement of een burgeroorlog, 

behalve wanneer de verzekerde aantoont dat er geen causaal verband is tussen de gebeurtenis 

en het schadegeval;  

20.7. zich hebben voorgedaan door een explosie of een kernongeval; 

20.8. zich hebben voorgedaan ter gelegenheid van de actieve deelname van de verzekerde aan 

burgerlijke, sociale of politieke onlusten, behalve indien de verzekerde aantoont dat er geen 

causaal verband is tussen de gebeurtenis en het schadegeval;  

20.9. zich hebben voorgedaan op het ogenblik dat de waarborg is opgeschort wegens niet-betaling 

van de premie;  

20.10. veroorzaakt werden aan vervoerde voorwerpen;  

20.11. veroorzaakt werden aan aanhangwagens of gesleepte voorwerpen.  
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20.12. zich hebben voorgedaan wanneer de verzekerde niet heeft aangegeven dat hij zou 

deelnemen aan wedstrijden, en dat, zelfs bij wijze van uitzondering.  

 

Artikel 21: Uitsluitingen van de waarborg diefstal 

 

21.1. Diefstal wanneer de begunstigde geen aankoopfactuur kan voorleggen van een 

referentiediefstalbeveiliging aangeschaft binnen 30 dagen na de aankoopdatum van de fiets 

of nog vóór de aankoopdatum.  

21.2. Diefstal op de openbare weg tussen 22 u. en 6 u. ’s ochtends. 

21.3. Diefstal op de openbare weg wanneer de fiets niet door middel van een 

referentiediefstalbeveiliging was vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt. 

21.4. Diefstal van de fiets wanneer de sleutels van de diefstalbeveiliging, de oplader en de sleutels 

van de batterij (als het om een elektrische fiets gaat) op het ogenblik van de aanvraag tot 

tenlasteneming niet aan de verzekeraar kunnen worden bezorgd.  

21.5. Diefstal van uitsluitend de batterij. 

21.6. Diefstal op een aanhangwagen, een imperiaal of een fietsendrager, behalve wanneer de fiets 

met een referentiediefstalbeveiliging was vastgemaakt aan de aanhangwagen, het imperiaal 

of de fietsendrager. 

21.7. Diefstal van verwijderbare uitrusting (meer bepaald gps, teller, camera) die op de fiets was 

aangebracht, en de houders daarvan. 

21.8. Diefstal van de volgende accessoires: fietstas, fietspomp, drinkbus, banden, fietsbel, 

kledingbeschermers, kabels, kettingkast, snelbinders, verlichting. 

21.9. Diefstal door inbraak in een lokaal dat niet voldoet aan de definitie “volledig dicht, overdekt 

en met sleutel afgesloten lokaal”. 

21.10. Diefstal begaan door of met de medeplichtigheid van:  

- een verzekerde of een lid van zijn gezin,  

- personen aan wie de verzekeringnemer zijn fiets heeft toevertrouwd, of in geval van 

misbruik van vertrouwen.  

 

Artikel 22: Uitsluitingen van de waarborg schade 

 

22.1. Defecten, mankementen of gebreken ten gevolge van interne oorzaken of die verband 

houden met slijtage; 

22.2. Schade aan de accessoires: banden, fietsbel, kledingbeschermers, kabels, kettingkast, 

snelbinders, verlichting en schade door strepen, krassen en afbladdering, tenzij de fiets ten 

gevolge van hetzelfde ongeval nog andere schade heeft opgelopen; 

22.3. Schade aan verwijderbare uitrusting (meer bepaald gps, teller, camera) en aan de houders 

ervan; 

22.4. Schade aan de kleding of accessoires van de fietser (bv.: helm, bril, horloge); 

22.5. Schade die ontstaat ter gelegenheid van deelname aan betaalde wedstrijden (behalve 

terugbetaling van vervoerskosten); 

22.6. Schade die ontstaat ter gelegenheid van het gebruik van de fiets wanneer die is uitgeleend; 

22.7. Schade aan de batterij indien die zich niet tegelijkertijd met andere, door de overeenkomst 

gedekte schadegevallen voordoet.  
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HOOFDSTUK 9: Duur – Opschorting – Einde van de overeenkomst  

 

Artikel 23: Datum van inwerkingtreding en looptijd van de verzekering 

 

De overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van één jaar of een fractie van een jaar en loopt af op 

00.00 uur op de datum die in de bijzondere voorwaarden vermeld staat.  

Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst jaar na jaar stilzwijgend verlengd, tenzij 

ze 3 maanden voor de vervaldatum van de lopende periode werd opgezegd.  

Artikel 24: Opzegging door Aedes 

 

Aedes kan de overeenkomst opzeggen:  

24.1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, in overeenstemming met artikel 23;  

24.2. in geval van opzettelijke verzwijging of onjuistheid in de beschrijving van het risico 

tijdens de looptijd van de overeenkomst;  

24.3. in geval van onopzettelijke verzwijging of onjuistheid in de beschrijving van het risico bij 

de afsluiting van de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in artikel 3 en, 

wanneer het risico ernstiger wordt, onder de voorwaarden voorzien in artikel 4; 

24.4. indien de premie niet werd betaald, in overeenstemming met artikel 6;  

24.5. na elke schadeaangifte, maar ten laatste één maand na de betaling of weigering tot 

betaling van de schadevergoeding, in overeenstemming met artikel 86 van de wet van 

04/04/2014 betreffende de verzekeringen; 

24.6. in geval van faillissement, bankroet of overlijden van de verzekeringnemer, in overeen-

stemming met artikel 87 van de wet van 04/04/2014 betreffende de verzekeringen. 

 

Artikel 25: Opzegging door de verzekeringnemer 

 

De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen:  

 

25.1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, in overeenstemming met artikel 23;  

25.2. na elke schadeaangifte, maar ten laatste één maand na de kennisgeving door Aedes van de 

betaling of weigering tot betaling van de schadevergoeding, in de gevallen waar Aedes 

zich dit recht heeft voorbehouden in overeenstemming met artikel 24;  

25.3. indien de verzekerings- of tariefvoorwaarden of het tarief zelf worden gewijzigd, binnen 

30 dagen na kennisgeving van deze wijziging. Door deze opzegging eindigt de overeen-

komst op de volgende jaarlijkse vervaldag;  

25.4. in geval van faillissement, continuïteit van de onderneming of intrekking van de 

vergunning van Aedes; 

25.5. wanneer het risico minder groot wordt; 
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25.6. wanneer er tussen de datum van afsluiting van de overeenkomst en de datum van inwer-

kingtreding meer dan een jaar verloopt. Deze opzegging dient te worden aangezegd ten 

laatste 3 maanden vóór de overeenkomst van kracht wordt. 

 

Artikel 26: Van kracht worden van de opzegging 

 

De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de 

opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.  

 

Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 6, 7, 23, 24.5 en 25.2, gaat de opzegging in na het verstrijken 

van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het 

ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte 

ter post. 

 

De opzegging van de overeenkomst door Aedes na een schadeaangifte gaat in, drie maanden na de datum 

van kennisgeving. Evenwel wordt zij van kracht één maand na de dag van de kennisgeving ervan, indien 

de verzekeringnemer of de verzekerde een van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is 

nagekomen met de bedoeling Aedes te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeksrechter een 

klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen een van deze personen of hem voor het 

vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het 

Strafwetboek.  

Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de 

opzegging, wordt door Aedes terugbetaald. 

 

Artikel 27: Faillissement van de verzekeringnemer 

 

In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van de 

massa van de schuldeisers die Aedes het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de 

faillietverklaring. 

Aedes en de curator van het faillissement hebben evenwel het recht om de overeenkomst op te zeggen. 

Aedes kan de overeenkomst echter maar opzeggen ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring, de 

curator kan de overeenkomst slechts opzeggen binnen drie maanden die volgen op de faillietverklaring. 

 

Artikel 28: Overlijden van de verzekeringnemer 

 

In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst voortbestaan ten voordele van de 

erfgenamen, die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd het recht van Aedes om de 

overeenkomst op te zeggen, binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis kreeg van het 

overlijden op een van de wijzen bepaald in artikel 26, eerste lid.  

De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen, op een van de wijzen bepaald in artikel 26, eerste lid, 

binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden.  

Indien het omschreven rijtuig de volle eigendom wordt van een van de erfgenamen of van een legataris 

van de verzekeringnemer, blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn voordeel. Deze erfgenaam of 
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legataris kan evenwel de overeenkomst opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat het rijtuig 

hem werd toebedeeld. 

 

Artikel 29: Opschorting – hernieuwde toepassing van de overeenkomst 

 

In geval van schorsing van de overeenkomst wordt de overeenkomst opnieuw in werking gesteld volgens 

de verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing op de laatste jaarlijkse premievervaldag.  

Indien de overeenkomst niet opnieuw in werking wordt gesteld, neemt zij een einde op de eerstvolgende 

jaarlijkse premievervaldag. Indien de schorsing echter gebeurt binnen drie maanden vóór de eerstvol-

gende jaarlijkse premievervaldag, neemt de overeenkomst een einde op de volgende jaarlijkse vervaldag.  

Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt op het einde van de overeenkomst terugbetaald. Neemt de 

overeenkomst een einde alvorens de waarborg een volledig jaar heeft gelopen, dan wordt de terugbetaling 

verminderd met het verschil tussen de jaarpremie en de premie berekend aan het tarief voor overeen-

komsten van minder dan één jaar.  

De verzekeringnemer kan altijd schriftelijk vragen om geen einde aan de overeenkomst te stellen. 

 

Artikel 30: Verdwijnen van het risico  

 

Indien het risico verdwijnt wegens enige andere reden dan die welke hierboven zijn opgesomd, moet de 

verzekeringnemer Aedes hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen; doet hij dit niet, dan blijft de 

vervallen premie prorata temporis verworven of verschuldigd tot op het ogenblik dat die mededeling 

werkelijk wordt gedaan. 

 

 

HOOFDSTUK 10: Diverse bepalingen 

 

Artikel 31: Wettelijk kader 

 

Deze polis is onderworpen aan de wet van 04/04/2014 betreffende de verzekeringen.  

Artikel 32: Communicatie, verklaringen en mededelingen  

 

Alle communicatie, verklaringen en mededelingen voor de verzekeringsmaatschappij worden door de 

verzekerde rechtsgeldig aan Aedes gericht.  

 

Artikel 33: Territoriale omvang 

 

Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders werd vermeld, is de verzekering over de hele wereld geldig.  


