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Goed om te weten 
De DVV Fietsverzekering kan niet afgesloten worden 
voor een voertuig dat onderworpen is aan de verplichte 
verzekering Burgerlijke Aan sprakelijkheid voor motor-
rijtuigen. Je fiets mag dus in geen geval sneller rijden 
dan 25 km/u enkel op motorkracht, dat wil zeggen 
zonder dat je trapt.

Je fiets mag maximaal één jaar oud zijn om deze 
verzekering te kunnen afsluiten. Ben je een trouwe 
klant*? Dan mag je fiets maximaal 3 jaar oud zijn om 
hem te verzekeren.

De Fietsverzekering van DVV geeft geen dekking 
wanneer de fiets wordt verhuurd of aan klanten 
ter beschikking wordt gesteld in het kader van een 
beroepsactviteit, noch wanneer de fiets wordt gebruikt 
voor het bezoldigd vervoer van personen of goederen  
(vb. toeristische bezoeken, pakjesdienst).

De Fietsverzekering van DVV dekt alle soorten 
fietsen (al dan niet elektrisch) met name 
stadsfietsen, vouwfietsen, bakfietsen, racefietsen, 
terreinfietsen, maar ook Speed Pedelecs en 
gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals 
hoverboards, segways of e-steps. 

Heb je ook toebehoren gekocht om er een 
droomfiets van te maken?  Bij DVV kan je ook dat 
toebehoren verzekeren.

Met een gerust gemoed op de 
fiets met onze Fietsverzekering 

Een unieke en omvattende formule voor maximaal comfort met 
de waarborgen Diefstal, Materiële Schade en Assistance.



Wanneer kan je rekenen op de  
DVV Fietsverzekering?

Diefstal
Je fiets wordt gestolen op straat of in de fietsenstalling 
aan het station? In je garage of op de fietsendrager van 
je wagen? Of ben je het slachtoffer van een bike-jacking? 
Geen paniek, DVV verzekeringen dekt al die gevallen van 
diefstal.

Er is echter één voorwaarde. Zodra je je fiets onbewaakt 
achterlaat, ook al is het maar een minuutje, moet je hem 
beveiligen met een gecertificeerd fietsslot ART van 
categorie 2 (of hoger) of Sold Secure Gold of Silver. Je zal 
de aankoopfactuur van het fietsslot moeten voorleggen.

Wees dus voorzichtig, laat je fiets niet zomaar ergens 
achter. En als je dan toch pech hebt, geef dan de diefstal 
meteen aan bij de politie. 

DVV vergoedt je gestolen fiets. Is je fiets nog geen 2 jaar 
oud, dan betalen wij de aankoopwaarde volledig terug. 
Daarna passen we een waardevermindering toe van 1,5% 
per maand. De maximale waardevermindering is 80% (je 
fiets is dan 6,5 jaar oud).

!  Er is alleen een vrijstelling van 500 euro voor race- en 
terreinfietsen. Voor alle andere fietsen is er geen vrijstelling 
in de waarborg Diefstal.

De diefstal van een of meer wielen, de diefstal van de accu 
en de diefstal van toebehoren zijn enkel verzekerd als de 
fiets in zijn geheel gestolen wordt.

Materiële Schade
Geraakt je fiets beschadigd na een val, ongeval, daad 
van vandalisme of poging tot diefstal? DVV verzekeringen 
vergoedt de herstellingskosten aan je fiets verminderd met 
een vrijstelling van 50 euro.

!  Voor racefietsen en terreinfietsen bedraagt de vrijstelling 
125 euro.

Is je fiets onherstelbaar beschadigd (totaal verlies)? DVV 
betaalt je een vergoeding die afhangt van de leeftijd van 
je fiets, net zoals in de waarborg Diefstal. Bij totaal verlies 
behoudt je fiets dus ook zijn initiele waarde tijdens de 
eerste twee jaar!

!  Voor racefietsen en terreinfietsen bedraagt de vrijstelling 
500 euro. Voor alle andere fietsen is er geen vrijstelling van 
toepassing.

Je Fietsverzekering is natuurlijk geen onderhoudscontract. 
De slijtage van uw remmen of andere onderdelen is dan ook 
niet gedekt. De schade aan de banden of aan de batterij 
is evenmin gedekt, behalve als die samen met andere 
gedekte schade veroorzaakt werd.
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Assistance
Met de Fietsverzekering van DVV geniet je ook bijstand in 
heel geografisch Europa (zodra je je op meer dan 1 km van 
je woonplaats bevindt). 

Je kan in alle omstandigheden op ons rekenen, zodra je niet 
meer in staat bent verder te rijden. Wij helpen je in geval van 
pech (zelfs voor een lekke band, een lege batterij, defecte 
verlichting of een geblokkeerd slot), vandalisme of ongeval, 
maar ook in geval van diefstal.

Kan de schade niet meteen hersteld worden? Dan brengen 
wij je naar huis of je tijdelijke verblijfplaats, je bestemming 
van die dag of een fietsenmaker. Uiteraard nemen wij ook 
de fiets, de bagage en de persoon die je vergezelt mee.

!  Wij leveren bijstand tot 3 keer per verzekeringsjaar. 

Deelname aan wedstrijden en winstgevende 
sportbeoefening zijn niet gedekt. 

We willen je ook bijstaan als je een trauma hebt opgelopen 
als gevolg van een ongeval of een daad van vandalisme. 
In dat geval kan het nuttig zijn om beroep te doen op 
psychologische bijstand. De fietsbijstand van DVV vergoedt 
tot vijf sessies bij een in België erkend psycholoog of 
psychotherapeut.

*Korting voor trouwe klanten!  
Heb je op zijn minst één polis bij DVV in 3 
van de 4 volgende types verzekeringen 
voor particulieren: auto, brand, gezin en 
leven? Dan geniet je een korting van 50% 
op de prijs van de Assistance zolang je 
polissen in voege zijn. Onder voorbehoud van 
aanvaarding van het risico.

Bij DVV verzekeringen ben je nooit alleen.  
Ook niet als het even tegenzit.  

Bel de bijstandscentrale op het nummer  
0800 93 300  

(+32 2 286 72 86 vanuit het buitenland)  
voor 24/7 hulp.
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Heb je vragen of hulp nodig?
Je DVV-consulent staat voor je klaar.

Iedereen is anders en geen twee levens zijn gelijk. Daarom doen meer dan 1.000 DVV-consulenten er alles aan om 
goed voor je te zorgen. Dag na dag. Elke seconde van de week. Zij adviseren je over je verzekeringen. Heb je een 
schadegeval? Dan regelen zij je schade snel, efficiënt en correct.

De Fietsverzekering is een verzekeringspolis die onderworpen is aan het Belgisch recht, en wordt afgesloten voor de duur van één jaar met stilzwijgende verlenging.
Neem een kijkje op www.dvv.be/fiets of wend je tot je DVV-consulent voor de Algemene Voorwaarden en de eventuele limieten van de dekking van de Fietsverzekering. De Bijzondere 
en de Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
Voor het eigen risico, de gedekte goederen, de eventuele limieten en gevallen van uitsluiting, alsook voor de gegevens van de Dienst Klachten verwijzen wij je naar je DVV-consulent
of kan je terecht op www.dvv.be. Het is belangrijk dat je die documenten doorneemt alvorens een polis af te sluiten.
Wij streven er elke dag naar om je de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker weten als je niet
helemaal tevreden bent. Heb je een klacht, contacteer dan best eerst je DVV-consulent of je relatiebeheerder. Anders kan je ook contact opnemen met de dossierbeheerder. 
Ze zullen de tijd nemen om naar je te luisteren en om samen met je een oplossing te vinden. Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor jou niet makkelijk is om 
je klacht te melden bij je contactpersoon, dan kan je rechtstreeks terecht bij de Klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, of per mail naar  
klachten@dvv.be. Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail 
naar info@ombudsman-insurance.be. Meer info op ombudsman-insurance.be. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische 
rechtbanken.
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 –  
IBAN BE59 0689 0667 8326 – Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel – NL - S328/3038 – 01/2023

4  goede redenen om te kiezen voor de Fietsverzekering van DVV verzekeringen

1 Alle soorten fietsen en gemotoriseerde verplaatsingstoestellen zijn gedekt voor zover ze op de pure 
kracht van de motor niet sneller rijden dan 25 km/u: stadsfietsen, elektrische fietsen, racefietsen, 
terreinfietsen, Speed Pedelecs (tot 45 km/u met trapondersteuning), hoverboards, segways, e-steps ...

2 Bij diefstal of totaal verlies verliest je fiets geen waarde gedurende 2 jaar na de aankoop.

3 De fietsbijstand helpt je uit de nood zelfs bij een lege batterij of een lekke band.

4 De Fietsverzekering biedt je een dekking in de hele wereld voor diefstal en materiële schade.  
Heb je bijstand nodig, dan depanneren wij je in heel Europa.


