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Voor elk type fiets 

Burgerlijke 
Aansprakelijkheid 

Flets 

fret   

Pfiets 
Pfiets - De fietsverzekering 
die loopt op wieltjes Vraag informatie over de 

Pfiets ! 

Voor wie? 

 

• Alle fietsers 

• Zonder bijhorende polis BA Auto of Brand 

Voor welke fietsen /verplaatsingsmogelijkheden? 

Voor alle soorten fietsen 	 Minimum 500€, 
& verplaatsingsmogelijkheden 	 maximum 10.000€  btw inc. 

Elektrische fiets*,  stadsfiets, driewieler, tandem, 

bakfiets, koersfiets, mountainbike, elektrische scooter, 
gyropode, hoverboard, elektrische eenwieler, 

elektrische rolstoel. 

* Voor  verplaatsingsmogelijkheden:  dekking in Omnium 

**Onder elektrische fiets, wordt er verstaan: 

De  elektrische fiets  waarvan het vermogen <= 250 W en de snelheid a 25km/u 

De  gemotoriseerde fiets  waarvan het vermogen a 1000 W en de snelheid <= 25km/u 

De  Speed pedelec  waarvan het vermogen <= 4000 W en de snelheid a 45km/u 

Welke dekkingen? 

Burgerlijke aansprakelijkheid 
fiets 

De waarborg BA fiets is de verzekering voor 

alle "autonome" elektrische fietsen, die onder 

de categorie  Speed pedelec  behoren. De 

waarborg dekt materiële en lichamelijke 

schades die u veroorzaakt aan derde in geval 

van ongeval wanneer uw 

verantwoordelijkheid is betrokken. 

Lichamelijke Ongevallen Fietser 

Een valpartij of een ongeval? Via deze 

waarborg bent u beschermd! 

Rechtsbijstand Fiets 

Bescherm uzelf voor eventuele geschillen 

met betrekking tot uw fiets. 

Fietsomnium 

Voor alle fietsen jonger dan 3 jaar, stellen we 

u een uniek systeem voor van premies: 

    

Omnium 
Inclusief mechanische 
en technische bijstand 

v 	België. 

Rechtsbijstand 
Fiets 

 

    

     

     

Franchise Omnium 

Geen vrijstelling voor elektrische fietsen en 

stadsfietsen. 

Voor mountainbikes en koersfietsen: 

• Bij materiële schade: Een franchise van 

10%  van de verzekerde waarde 

• Bij diefstal of totaal verlies: een franchise 
van  20%  van de verzekerde waarde 

• 108 € BTW incl 

Het accent op de veiligheid 

Aedes Verzekeringen verplicht het gebruik 

van een kettingslot van minimum een 

aankoopwaarde van 60 € incl. BTW voor 

iedereen die een fietsomnium wenst te 

onderschrijven 

De waarborg Omnium dekt diefstal, poging tot 

diefstal en materiële schades. Daarbovenop, 

geniet u van zowel een mechanische als 

technische bijstand in België. 

Kannibaal clausule 

Territorialiteit van de waarborg 

Een wereldwijde waarborg wat betreft 

Omnium (Unieke bijstand in België) Dekking 

in België voor Lichamelijke Ongevallen fietser 

en Rechtsbijstand. 

Een schade ? Aedes past op eerste verzoek 

zijn polis aan, aan elke polis die in het kader 

van een schadegeval een uitgebreidere 

schaderegeling inhoudt ! 

De dekking van de 
verplaatsingsmogelijkheden 

Elektrische scooter, gyropode, hoverboard, 

elektrische eenwieler, elektrische rolstoel. De 

P-Fiets dekt alle gemotoriseerde of nee 

verplaatsingsmogelijkheden. 

Voor welke premie? 

Elke waarborg kan afzonderlijk worden onderschreven. 

Burgerlijke Aansprakelijkheid Fiets:  84€  incl. taks 

Lichamelijke Ongevallen Fietser:  48€  incl. taks 

Rechtsbijstand Fiets:  24€  incl. taks 

Omnium (incl. bijstand):  108€  incl. taks 

En vergeet niet... 

Bij Aedes Verzekeringen heeft u de volgende garantie: 

• Binnen de 24u krijgt u een antwoord op al uw vragen ivm productie 

• Binnen de 2 uur openen wij een schadedossier voor u 

• Geniet u steeds van een uniek beheer van uw schadedossiers, waarbij steeds alle documenten worden 

beheerd en verwerkt binnen de 48u. 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd ? 

• Een door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade 

• Een diefstal van de fiets indien deze niet was vastgemaakt tussen 22u en 6u, aan een vast punt een slot van 
een minimumwaarde van 60€ incl. BTW of een specifieke slot voor de verplaatsingsmogelijkheden 

• Een diefstal van de verplaatsingsmogelijkheden, MTB of koersfiets indien deze tussen 22u en 6u zich niet 

bevond in een afgesloten overdekte ruimte slotvast dichtgemaakt 

• Wedstrijden andere dan amateurwedstrijden zonder vergoeding 

Bovenvermelde lijst is niet exhaustief. Om kennis te nemen van de exacte inhoud van de waarborgen, kan u onze algemene 

voorwaarden terug vinden op www.aedesvl.be. U kan hiervan gratis een exemplair verkrijgen bij uw makelaar. Deze 

verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging behoudens geldige opzeg door één 

van beide partijen ten minste drie maanden voor de vervaldag. Me verzekeringsovereenkomsten zijn onderworpen aan het belgisch 

recht. Dit reclame medium bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van Aedes. Er zijn uitsluitingen, beperkingen en 

voorwaarden van toepassing op het verzekerd risico. De exacte uitgebreidheid van de waarborgen en de verzekerde periode worden 

vermeld in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.aedesvl.be. Deze 

informatie, een premieberekening en een polisvoorstel zijn gratis ter beschikking bij uw makelaar. 


