
Clausule 8501 - Sportzeker Fiets clausule 
Dit is een uitbreiding op de door u afgesloten dekking Extra sportuitrusting (artikel 2.13). Hiermee is 
er voor uw fiets buiten de vakantiereizen om ook dekking binnen Nederland, voor het recreatieve en 
sportieve gebruik van de fiets. 
 
1. Wat bedoelen we met? 
Recreatief en sportief gebruik: hieronder verstaan wij dat de fiets gebruikt wordt voor sportieve en 
recreatieve doeleinden. Onder recreatief en sportief gebruik worden ook tourritten, cyclo’s en 
andere prestatieritten verstaan. Wielerwedstrijden zijn niet meeverzekerd.  
Wielerwedstrijden: hieronder verstaan we alle evenementen met een wedstrijdelement. Deze 
omvatten dus ook de tijdritten. Tijdritten zijn dus niet verzekerd.  
Beroving: de situatie dat uw verzekerde fiets van u of de verzekerde wordt afgenomen, al dan niet 
met geweld, terwijl de fiets zich binnen handbereik van verzekerde bevindt. 
Afgesloten ruimte: een met een goed werkend slot afgesloten ruimte met muren en een dak. Deze 
ruimte kan alleen worden geopend door een bevoegde met behulp van een sleutel. Met een 
bevoegde bedoelen we iemand die de ruimte kan en mag betreden.. Bijvoorbeeld de eigenaar, of 
iemand die toestemming heeft van de eigenaar van de fiets om de fiets uit de ruimte te halen. 
 
2. Waarvoor bent u verzekerd? 
- Als u schade heeft aan uw verzekerde fiets. 
- Diefstal van de bagagedrager of uit de auto. Alleen als uw fiets gestolen is terwijl u 
onderweg bent van, naar of tijdens een fietstocht of een locatie om de wielersport te 
beoefenen. Indien uw fiets op een bagage drager wordt vervoerd moet deze doormiddel van 
een slot die voldoet aan het keurmerk stichting ART beveiligd zijn. Indien de fiets is 
opgeborgen in een afgesloten vervoersmiddel dan is er alleen dekking als er sporen van 
inbraak zijn. 
- Op vakantie: diefstal van de fiets vanaf een camping is verzekerd als de fiets met een ART 
goedgekeurd slot vast stond aan een vast voorwerp, zoals een boom, paal, gebouw, auto of camper. 
Diefstal uit een tent is niet verzekerd. Er moeten sporen van braak aanwezig zijn.  
- Alleen op vakantie: bij een dagtocht is diefstal van de fiets verzekerd tijdens kort pauzeren voor 
eten of drinken, mits de fiets op dat moment met een slot is vastgemaakt aan een vast voorwerp. 
Onder dagtocht verstaan we een tocht met vertrek vanaf het vakantieverblijf en met terugkomst bij 
het vakantieverblijf. Er moeten sporen van braak aanwezig zijn. De dagtocht moet aangetoond 
kunnen worden door bonnen van horeca, en/of getuigenverklaringen. 
- Alleen op vakantie: als uw fiets gestolen wordt uit een afgesloten ruimte. Er moeten sporen van 
inbraak aanwezig zijn.  
- Als u beroofd bent van uw verzekerde fiets. 
 
3. Is er een eigen risico? 
Er is een eigen risico van toepassing van € 100,-- per gebeurtenis als de gebeurtenis plaatsvindt 
buiten de vakantie om. Op vakantie geldt het eigen risico geldend bij het gekozen dekkingsniveau: 
basis, comfort of optimaal, respectievelijk € 100,--, €50,-- en € 0,-- .  
 
4. Waarvoor bent u niet verzekerd? 
In afwijking en aanvulling op artikel 2.6.3. en 2.13.3 is er geen recht op schadevergoeding bij schade: 
- buiten het verzekeringsgebied (indien gekozen is voor Europa); 
- bij deelname aan wielerwedstrijden of snelheidsritten; 
- door onvoldoende onderhoud van de fiets; 
- door een eigen gebrek; 
- door bewerking, reiniging of reparatie, tenzij u deze in opdracht van ons heeft laten 



uitvoeren; 
- door normale slijtage of enige, geleidelijk inwerkende (weer)invloeden, zoals roest en 
verkleuring; 
- door waardevermindering of geldelijk nadeel, doordat u de fiets niet kunt gebruiken; 
- door beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen, tenzij de fiets daardoor 
ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik; 
- aan banden, tenzij gelijktijdig ook andere schade is ontstaan. 
 
5. Wat vergoeden we? 
Bij beschadiging de herstelkosten tot maximaal het bedrag dat we vergoeden bij diefstal of total loss 
en met aftrek van het vermelde eigen risico. 
Bij een total loss of volledige diefstal wordt de schade als volgt vergoedt: 
- In het eerste jaar, de aanschafwaarde tot maximaal het verzekerd bedrag, zijnde € 2500,-. 
- Na het eerste jaar, de aanschafwaarde minus 20% per jaar ( gerekend vanaf het bouwjaar), 
tot maximaal het verzekerde bedrag, zijnde € 2500,-. 
- Onder aftrek van het vermelde eigen risico. 
Fietscomputers, GPS of navigatie apparatuur, helm en (hand)schoenen zijn meeverzekerd voor 
maximaal € 250,- 
 
6. Preventie 
De verzekerde fiets die vervoerd wordt op een bagage drager dient vastgezet te zijn door middel van 
een slot met een keurmerk van stichting ART. 
De fiets dient op een camping vastgezet te zijn aan een vast voorwerp door middel van een slot met 
een keurmerk van stichting ART. De fiets dient bij een korte pauze tijdens een dagtocht op vakantie 
vastgezet te worden met een slot aan een vast voorwerp.  
 
7. Wat vergoeden we niet? 
U krijgt geen vergoeding voor schade die u kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze 
verzekering niet had gehad) op één van de volgende manieren: 
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst; 
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander 
(bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of reparateur). 
 
8. Waar meldt u uw schade? 
U dient de schade altijd te melden bij Sportzeker. Schademeldingen die wij rechtstreeks van u 
ontvangen sturen wij door naar Sportzeker en nemen we niet meteen in behandeling. 


