


D. Voorwaarden E-bike Hulpverlening (HV10-07) 
 

Verzekerde(n) 
De bestuurder en de opzittende(n) die door een daartoe bevoegd persoon zijn gemachtigd van de verzekerde fiets gebruik te maken. 
Verzekeringsgebied 
Nederland. 
Alarmcentrale 
Europ Assistance te Deventer, alarmnummer: 088-8778044 
Algemeen 
Europ Assistance zal haar diensten verlenen in goed overleg met verzekerde(n), de familieleden of zaakwaarnemers, binnen redelijke 
termijn en voor zover overheidsvoorschriften of andere extreme omstandigheden dat niet mogelijk maken. Europ Assistance is vrij in de 
keuze van degenen die voor de hulpverlening worden ingeschakeld. 
Europ Assistance is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van tekortkomingen en 
fouten van derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van derden. 
Dekking hulpverlening 
Gebeurtenissen 
Onder gebeurtenissen wordt verstaan: 

1. Het uitvallen van de fiets (waaronder te verstaan het niet kunnen vervolgen van de weg) in Nederland voor: 
- beschadiging of verlies door diefstal van de gehele fiets; 
- het uitvallen van de trapondersteuning, ook als gevolg van een eigen gebrek; 
- mechanische gebreken zoals kettingbreuk en framebreuk; 
- lege/lekke band(en). 

2. Het uitvallen van de/een verzekerde door tijdens de fietsrit opgelopen letsel waardoor hij/zij om medische redenen geacht          
moet worden niet in staat te zijn de fietsrit voort te zetten. 

Omvang van de hulpverlening 
In geval van een gebeurtenis als hierboven onder 1 en 2 zijn verzekerd de kosten van door Europ Assistance georganiseerd vervoer van de 
fiets en de verzekerde(n) naar de startplaats van de fietsrit. Medeverzekerd zijn tevens de kosten van vervoer van de fiets en de 
opzittende(n) van maximaal één andere deelnemer aan de fietsrit naar dezelfde plaats als verzekerde. 
Uitsluitingen 
Van de hulpverlening is uitgesloten het niet kunnen voortzetten van de fietsrit als gevolg van: 

- een lege accu, indien deze voor het begin van of tijdens de fietsrit verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt  
door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier; 
- opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft. 
 

Belangrijk 
A. Hulp kan alleen verleend worden als u bereikbaar bent in een gebied waar automobielen toegestaan zijn. 
B.     Zorg dat u altijd een mobiele telefoon met volle batterij bij u heeft. 
 

 
E. Voorwaarden Garantiedekking (GD 2-10)(alleen van toepassing indien uit de polis blijkt dat dit 
onderdeel is meeverzekerd) 
 
Verzekerde fiets 
De garantiedekking is uitsluitend geldig voor de E-bike die nieuw bij aankoop is verzekerd onder het certificaatnummer vermeld op de E-bike 
Hulpverleningspas en de onder hetzelfde certificaatnummer afgegeven polis met polisvoorwaarden. 
Verzekeringsgebied 
Nederland. 
Omvang van de dekking 
Met in achtneming van al het bepaalde in de polisvoorwaarden wordt tevens vergoed: 

- onder artikel A sub b. (cascoverzekering) schade, tot ten hoogste het verzekerd bedrag, aan de verzekerde fiets ontstaan als   
gevolg van een constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout, tenzij de fabrieksgarantie van 
kracht is. 
- In afwijking van het bepaalde in Artikel 8 sub h. schade aan elektrische onderdelen in het batterijpakket. 
- Bij een gedekte garantieschade die betrekking heeft op het batterijpakket is er een afschrijving van toepassing van 15% per 
jaar te  berekenen vanaf de 13e maand van de verzekering. 

Uitsluitingen 
In aanvulling op Artikel 8 van de polisvoorwaarden Fietsverzekering is tevens van de dekking uitgesloten schade: 

- Door defecten aan onderdelen die zijn veroorzaakt door slijtage als gevolg van normaal gebruik. Als slijtagegevoelige 
onderdelen worden aangemerkt: banden, kettingen, kettingbladen, cranck, kabels, remmechanisme incl. remblokken en             
remschijven, zadel en lampen. 
- Door oneigenlijk, onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de E-bike, of indien deze niet conform het bij de aankoop 
overhandigde instructieboekje is onderhouden. 
- Door (technische) reparaties aan de E-bike die op ondeskundige wijze zijn verricht, waaronder onjuiste montage van 
onderdelen, of indien bij reparaties of onderhoud aan de E-bike geen originele onderdelen of onderdelen van gelijke kwaliteit 
zijn gebruikt. 
- Als gevolg van het zonder toestemming van de fabrikant wijzigen van de constructie van de E-bike. 
- Die verhaalbaar is onder de garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier. 
 
 


