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 FIETSVERZEKERING OMNIUM



In welke gevallen komt de fietsomnium 
van DVV Verzekeringen tussen?

Diefstal of poging tot 
diefstal

Als uw fiets gestolen wordt of beschadigd 
is na een poging tot diefstal betaalt DVV 
Verzekeringen u terug (in functie van de 
afschrijving). Natuurlijk vragen wij dat u goed 
zorg draagt voor uw fiets en dat u zelf alles doet 
om uw fiets goed te beschermen. Zo moet uw 
fiets steeds vergrendeld zijn met een stevig slot 
(en vastgemaakt aan een vast voorwerp als het 
om een mountainbike of racefiets gaat). Laat uw 
sleutel ook nooit zomaar rondslingeren.

Geef een diefstal aan bij de lokale politie. U hebt 
deze aangifte nodig om de schadevergoeding 
te krijgen.

Hebt u ook andere vaste accessoires 
aangekocht zoals nieuwe wielen, een nieuw 
zadel of een nieuw stuur? Denk er dan aan om 
ze ook te verzekeren. 

!  Als u deelneemt aan wielerwedstrijden of als 
het gaat om afneembare accessoires (zoals een 
fiets-gps), dan krijgt u geen schadevergoeding 
bij diefstal.
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De omniumverzekering  
voor uw nieuwe fiets.

De fietsomnium van DVV Verzekeringen 
vergoedt wereldwijd (een poging tot) 
diefstal en de materiële schade door 
een val of ongeval. Mooi meegenomen: 
accessoires kan u zonder probleem 
meeverzekeren.

Uw fiets mag maximaal 1 jaar oud zijn om 
deze fietsverzekering te kunnen afsluiten.

Materiële schade

Is uw fiets beschadigd door een val, 
vandalisme of een ongeval? Als de schade 
aan uw fiets hoger is dan 100 euro, betalen 
we alles terug. U betaalt dan geen franchise. 
Is uw schade lager dan 100 euro, dan komt 
DVV Verzekeringen niet tussen. Bij schade 
opgelopen door een poging tot diefstal, 
komen we wel tussen ongeacht de kosten van 
de schade.

In geval van materiële schade ontvangt 
u ook een vergoeding van 5 euro per dag 
gedurende max. 3 dagen om een andere fiets 
te huren. Hebt u een e-bike? Dan bedraagt de 
vergoeding 8,50 euro per dag. 

Uw fiets en de meeverzekerde accessoires 
verminderen in waarde na verloop van tijd. 
DVV Verzekeringen houdt daarom rekening 
met een waardevermindering van 1,25% per 
maand vanaf de 13e maand na de datum van 
aankoop.

!  Slijtage aan uw fiets of schade aan de 
banden zijn niet verzekerd. Uw banden zijn 
wel verzekerd als er nog andere schade is aan 
uw fiets.
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Bereken zelf uw premie op www.dvv.be/fietsomnium.



Raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op  
www.dvv.be/fietsomnium/voorwaarden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch 
recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. Meer info vindt u op www.dvv.be/fietsomnium of bij uw DVV-consulent! Probleem met onze dienstverlening? Contacteer dan 
eerst de DVV-klachtendienst, Galileelaan 5 in 1210 Brussel of mail naar klachtendienstdvv@dvv.be. Indien nodig kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeussquare 35 
in 1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0037 RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 
Galileelaan 5, 1210 Brussel. Vanaf 28 mei 2018 : Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel. NL 04/2018 - S328/2108

4 redenen om voor de fietsomnium van DVV Verzekeringen  
te kiezen:

1 Fiets gestolen? We betalen u terug, rekening houdend met de waardevermindering van uw 
gestolen fiets, zodat u in alle vrijheid zelf een nieuwe fiets kan kiezen.

2 Schade hoger dan 100 euro? We komen tussen, u hoeft zelfs geen franchise te betalen.

3 Voor bijna alle soorten fietsen: stadsfietsen, elektrische fietsen (tot 25 km/u), racefietsen en 
mountainbikes.

4 De fietsverzekering geldt wereldwijd. Ook als u de Mont Ventoux oprijdt of een fietstocht 
maakt op Mallorca. 

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent is er voor u. 

U vindt een DVV-consulent in uw buurt, die graag tijd voor u maakt. 
Onze DVV-consulenten gebruiken hun jarenlange ervaring en 
expertise om u correct en juist te verzekeren, vanuit uw persoonlijke 
situatie. Heeft u een schadegeval? Dan geniet u van hun 
totaalservice: zij regelen uw schade snel, efficiënt en correct.


