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ALGEMENE VOORWAARDEN: FIETSOMNIUM 

 

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing indien u een Fietsomnium heeft onderschreven en 

indien er in de bijzondere voorwaarden nota werd genomen van uw contract B.A. Auto of PAC-Aedes. 

 ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

1. Fiets : Wij verzekeren de fiets, omschreven in de bijzondere voorwaarden. De fiets moet jonger zijn dan 2 

jaar (datum op basis van de aankoopfactuur waarop de fiets zich in nieuwe staat bevond). We moeten in het 

bezit worden gesteld van de aankoopfactuur van de fiets. 

2. Toebehoren : de vaste, bijgeplaatste accessoires op de fiets, indien deze vermeld staan op de 

aankoopfactuur (eventueel op een aparte factuur) en waarvan de prijs geïntegreerd wordt in het verzekerd 

bedrag. 

3. Verzekerd bedrag: het bedrag, BTW inclusief, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. Dit bedrag 

omvat: 

- de aankoopprijs van de fiets in nieuwe staat, inclusief de niet-aftrekbare BTW 

- verhoogd met de eventuele aankoopfacturen voor toebehoren. 

  

Een kopie van de aankoopfactu(u)r(en) moet ons worden voorgelegd om het verzekerd bedrag te 

rechtvaardigen. 

4. Wij: Aedes Vlaanderen, Hoogstraat 63, 9700 Oudenaarde, voor rekening van P&V Verzekeringen (CBFA 

0058). 

5. U : de eigenaar van de fiets of de persoon die de verzekeringspolis onderschreven heeft. 

6. Totaal verlies :  

a. Indien de fiets, als voorwerp van diefstal, niet teruggevonden wordt binnen de 96 uren ; 

b. In geval van schade aan de fiets, én indien de herstellingskosten hoger liggen dan de waarde van de fiets 

vóór het schadegeval, zoals beschreven in art. 3.1.a.  

 



 Ed. AEDES – Fiets – 0058.01-04-10  p.2 

 

ARTIKEL 2 – VOORWERP EN TERRITORIALE UITGESTREKTHEID VAN DE 

VERZEKERING 

Waar ter wereld u zich ook bevindt, indien het schadegeval resulteert in : 

1. een diefstal ; 

2. elke andere vorm van schade veroorzaakt door externe factoren. 

 

ARTIKEL 3 – SCHADEVERGOEDING 

1. Totaal verlies of diefstal : 

a. De waarde vóór het schadegeval wordt vastgesteld, rekening houdend met de volgende afschrijvingen : 

- Conventionele waarde : => 0% gedurende de eerste 6 maanden, te rekenen vanaf de aankoopdatum 

van de nieuwe fiets (datum van de aankoopfactuur) ; 

  => 2% per maand vanaf de 7
de

 tot de 36
ste

 maand. 

 Desalniettemin wordt er overeengekomen dat de vergoeding in werkelijke waarde gebeurt indien 

deze hoger ligt dan de conventionele waarde. 

- In werkelijke waarde vanaf de 37ste maand. De werkelijke waarde mag 40% van het verzekerd 

bedrag niet overschrijden. 

b. Deze waarde vóór het schadegeval wordt verminderd met de vrijstelling vermeld in artikel 4. 

c. Het wrak van de fiets blijft onze eigendom. 

d. Indien de fiets teruggevonden wordt, is de verzekerde verplicht om AEDES Vlaanderen hiervan 

onmiddellijk te informeren en ons de fiets te overhandigen of ons de vergoeding terug te betalen via 

overschrijving. 

2. Gedeeltelijke schade :  

a. Terugbetaling van de herstellingsfactuur, verminderd met de vrijstelling voorzien in artikel 4. 

b. Terugbetaling van de herstellings- of vervangingskosten van de toebehoren, verminderd met de 

vrijstelling voorzien in artikel 4.  

3. Expertise : 

Voor zover de schade niet kan worden vastgesteld bij gemeen akkoord, stelt AEDES Vlaanderen een expert aan 

voor haar rekening, die belast wordt om de schade vast te stellen. De beschadigde stukken moeten ter 

beschikking gesteld worden totdat de partijen een akkoord bereiken. 

 

ARTIKEL 4 – VRIJSTELLING 

Voor elk schadegeval toe te schrijven aan één enkele en dezelfde oorzaak, wordt het bedrag van de 

schadevergoeding verminderd met een vrijstelling. Deze vrijstelling werd vastgelegd op een forfaitair bedrag van 

75 €. 
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ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN 

Om te voorkomen uw rechten te verliezen die uit dit contract voortvloeien, bent u verplicht om de volgende 

verplichtingen te eerbiedigen: 

1. Verplichting tot zorg : alle voorzorgen en redelijke maatregelen treffen om elk verlies, elke schade of elke 

diefstal te voorkomen. De fiets moet goed onderhouden worden.  

2. In geval van schade of na een diefstal : ons zo snel mogelijk een verklaring van het schadegeval bezorgen 

en alle redelijke maatregelen treffen om de omvang en de ernst van de schade te beperken. 

a. In geval van schade als gevolg van een botsing of beschadiging. Ons een kostenraming overmaken 

alvorens tot herstelling over te gaan. Eventueel zullen wij een expert aanstellen.  

- Na herstelling, ons de herstellingsfactuur bezorgen. 

b. In geval van schade ten gevolge van diefstal moeten de volgende documenten worden voorgelegd :   

- Een attest van klachtneerlegging bij de politie of het verhoorblad. 

U dient ons onmiddellijk te verwittigen van zodra de fiets teruggevonden wordt. 

3. Algemeenheden :  

Bij elk schadegeval wordt u eraan gehouden :  

- om ons het geheel van de ontvangen documenten te bezorgen ; 

- om ons alle gevraagde informatie mee te delen ; 

- om alle door ons gegeven aanwijzingen te volgen ; 

- om zich te onthouden van alles wat nadelig zou kunnen zijn voor onze belangen. 

In geval van niet-naleving van deze verplichtingen door uzelf of door een gebruiker van de fiets en 

indien hieruit schade voortvloeit zal geen enkel recht op deze verzekering kunnen ingeroepen worden. 

 

ARTIKEL 6 – UITSLUITINGEN 

Worden uitgesloten in de huidige verzekering : 

1. De herstellings- en vervangingskosten ten gevolge van slijtage. 

2. De vergoeding van de volgende toebehoren : banden, bel, beschermende kledij, kabels, kettingkast, 

snelbinders, verlichting en schade als gevolg van krassen, tenzij de fiets andere schade heeft ten gevolge van 

hetzelfde schadegeval. 

3. Elke schade als gevolg van het deelnemen aan competities.  

4. Elke schade veroorzaakt door de gebruiker tijdens een periode van verhuring. 

5. Elke schade ten gevolge van manœuvres of nalatigheid van de verzekerde. 

6. Elke schade resulterend uit kwaadwilligheid of vrijwillige daden door de verzekerde. 

7. Elke schade die veroorzaakt of verergerd werd door de zware fout van de gebruiker van de fiets op het 

moment van de feiten. Volgende gevallen worden gezien als zware fout: staat van dronkenschap of 

alcoholintoxicatie of gelijkaardige staat resulterend uit het tot zich nemen van producten andere dan 

alcoholische dranken. 
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8. Elke schade ten gevolge van het niet-naleven van de verplichtingen zoals vermeld in artikel 5 en voor zover 

er een oorzakelijk verband bestaat tussen de gebeurtenis en de schade. 

9. Als er een vergoeding op basis van een ander contract kan geëist worden, zal de schadevergoeding op basis 

van ons contract enkel het verschil beogen tussen de vergoeding die via dit ander contract werd verkregen 

en de vergoeding voorzien volgens dit contract.  

10. Elke schade die resulteert uit atoomreacties, oorlogen of gelijkaardige feiten waarbij beroep wordt gedaan 

op vuurwapens met als doelstelling de bestaande macht om te keren. 

 

ARTIKEL 7 – AANVANGSDATUM EN VERZEKERINGSDUUR 

De duur van de overeenkomst is één jaar of een gedeelte van een jaar en neemt aanvang om 00.00u op datum 

vermeld in de bijzondere voorwaarden. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst 

stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij door één van de partijen ten minste drie maanden voor het 

verstrijken van de lopende periode werd opgezegd. 

 

ARTIKEL 8 – DIVERSE BESCHIKKINGEN 

Huidige algemene voorwaarden integreren zich in de algemene voorwaarden CARES-AUTO of PAC-AEDES-

BRAND, en blijven in hun geheel van toepassing, behalve voor hetgeen voorzien is in huidige algemene 

voorwaarden en hetgeen tegensprekelijk zou zijn. 

Elke oorzaak van opzegging met betrekking tot het samenhangende contract BA Auto of PAC-AEDES heeft 

invloed op de polissen als geheel, en dus eveneens op de verzekering fietsomnium onderschreven in de 

bijzondere voorwaarden. 

---------------- 


