
 

POLISnr. 525422 

Prolongatieaanhangsel 2018 

Verzekerde:  Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) 
Postbus 326 
3900 AH VEENENDAAL 

Ingangsdatum verzekering:  1 maart 2003   Opzegtermijn:   03 maanden 
Premievervaldatum:   1 januari 2020  Looptijd:   60 maanden 
Contractsvervaldatum:   1 januari 2023   Premietermijn:   12 maanden 
 

Soort verzekering:  Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering wielersporters 

Hoedanigheid:  Alle activiteiten binnen het kader van de statuten en reglementen van de 
Nederlandse Toer Fiets Unie, hierna ook te noemen NTFU, zijnde een 
overkoepelende vereniging van organisaties die het toerfietsen als sport 
en/of recreatie bevorderen; (mede)organisator van recreatieve 
wielersportevenementen alsook wielersportevenementen met snelheids- of 
wedstrijdelement (mits zich houdend aan de wegenverkeerswet artikel 10 en 
vergunning wegbeheerder en werkgever van personeel. 

Mutatie(s):  Prolongatie over de periode van 01-01-2018 tot 01-01-2023 
Intermediair Meijers BV maakt onlosmakelijk deel uit van dit contract tot  
1 januari 2023. 

FIETSVERZEKERING 

Verzekerden:  

 NTFU leden. 
 
Hoedanigheid:  

 Als daadwerkelijk deelnemer aan wielersportevenementen van NTFU, NTB en Funclasse 
wedstrijden van de KNWU alsmede fietsen buiten de NTFU, NTB en KNWU; 

 Op straffe van verlies van recht op uitkering dienen NTFU, KNWU en NTB leden zich ten aller 
tijde te houden aan de wegenverkeerswet. 

 
Condities:  

 Deze polissectie biedt dekking voor de door een verzekerde deelnemer geleden schade aan 
de eigendommen, derhalve materiële schade ten gevolge van een ongeval; 

 De dekking vangt aan op het moment dat het NTFU lid zijn huis verlaat en eindigt bij 
thuiskomst, dit geldt ook als de fiets op een fietsendrager staat en er schade is ontstaan als 
gevolg van een ongeval; 

 Diefstal van de fiets is uitgesloten van de dekking; 

 clausule NHT Terrorismedekking; 

 clausule NHT Terrorisme-uitsluiting. 
 
Persoonlijke eigendommen:  

 € 350,00 in standaardpremie begrepen. 
 
 



Eigen risico:  

  €100,00 per gebeurtenis. 
 
Schadevergoeding:  

 De verzekering geeft recht op vergoeding van de reparatiekosten. Indien de schade meer 
bedraagt dan de waarde direct voor de schadegebeurtenis verminderd met de waarde van 
de restanten, wordt de schade afgewikkeld op basis van totaal verlies; 

 Voor fietsen en/of onderdelen zal de waarde direct voor de schadegebeurtenis worden 
vastgesteld op basis van de volgende afschrijvingsregeling: 1% van de aankoopprijs van de 
fiets of onderdelen daarvan per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop met een 
maximale aftrek van 72%; 

 Voor schade aan de verzekerde persoonlijke eigendommen; onder persoonlijke 
eigendommen wordt verstaan: wielerkleding, schoenen en alle goederen die de persoon op 
het lijf draagt (bijvoorbeeld bril, helm, horloge en telefoon). 

 Vervangingswaarde, met uitzondering van goederen ouder dan zes maanden, waarvoor de 
dagwaarde als basis zal gelden. 

 Wij schrijven persoonlijke eigendommen af in 36 maanden. Fietscomputers die vast 
gemonteerd zijn op de fiets worden niet beschouwd als persoonlijke eigendommen maar als 
onderdeel van de fiets. Afneembare navigatiesystemen beschouwen wij wel als persoonlijke 
eigendommen. 

 
Carbon Module:  

 Carbon fietsen op basis van totaal verlies tegen een premietoeslag van 25% over de achter 
het gekozen te verzekeren bedrag genoemde premie. 

 De volle waarde van de fiets dient verzekerd te worden. Bij onderverzekering wordt ook naar 
rato uitgekeerd. 

 Indien er schade ontstaat aan een onderdeel van een set, zoals wielen en shifters, en deze 
alleen als set verkrijgbaar zijn, vergoeden wij de gehele set, rekening houdend met de 
afschrijving van 1% per maand. Wel dient de betreffende vervangen set dan ingeleverd 
worden. 

 
Carbon schade:  

 Indien het Carbon Certificaat is afgesloten, wordt een scan van het frame gemaakt. Indien 
blijkt dat er sprake is van een breuk in het frame, wiel(en) of stuur, dan bestaat er recht op 
vergoeding van de kosten van een nieuwframe (over de eerste 3 jaar hanteren wij geen 
afschrijving. Vanaf de 37e maand geldt een afschrijving van 1% per maand vanaf de 
aanschafdatum). Het beschadigde frame, wiel of stuur dient ingeleverd te worden. Indien er 
sprake is van alleen lakschade, is er geen recht op een nieuw frame, wiel(en) of stuur. 

 Indien geen Carbon Certificaat is afgesloten, wordt de schade vastgesteld op basis van 
herstelkosten. Er bestaat geen recht op vergoeding van een nieuw frame indien de schade 
herstelbaar is. Dit wordt bepaald door de expert. 

 Verlies van garantie en waardevermindering na reparatie valt niet onder de dekking van de 
polis. 

 
Verlies:  

 Schade door verlies van onderdelen van de fiets of persoonlijke eigendommen, zonder dat er 
sprake is van een ongeval, valt niet onder de dekking van de polis. 

 
Waardevermindering:  

 Indien de functionaliteit van een onderdeel niet is aangetast vergoeden wij 
waardevermindering. 



 
Aankoopnota’s:  

 Indien u de aankoopnota’s niet kunt overleggen, dient aangetoond te worden wanneer en 
tegen welke prijs desbetreffende goederen werden aangeschaft. Wanneer aanschafdatum 
en prijs niet aangetoond kunnen worden, zal de waarde door ons bepaald worden. 

 
Taxatiekosten:  

 Taxatiekosten, onderzoekskosten en offertekosten komen niet voor vergoeding in 
aanmerking. 

 
Verzekeringsgebied:  

 Europa 
 
Uitsluitingen:  

 schade die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud, 
geleidelijke inwerkingen van weersinvloeden en schade door waardevermindering; 

 schade aan banden, kabels en schade door krassen en schrammen, tenzij gelijktijdig ook 
andere schade is ontstaan; 

 preventief vervangen van fietsonderdelen is niet gedekt. 
 
ALGEMENE AANVULLENDE BEPALINGEN  
 
Dubbele verzekering:  
Geen recht op schadevergoeding kan worden ontleend indien de schade is gedekt onder een andere 
verzekering, al dan niet van oudere datum of onder een andere verzekering gedekt zou zijn als deze 
verzekering niet bestond.  
 
Fraude:  
Indien er sprake is van onwaarachtige opgave over het ontstaan van de schade, de hoogte van de 
geclaimde schade, of de aanwezigheid van een dubbele verzekering, dan dekken wij de schade niet 
en zullen wij de gemaakte onderzoekskosten op u verhalen. Tevens maken wij hiervan dan een 
registratie in een systeem dat voor alle verzekeraars inzichtelijk is.  
 
Wat is een ongeval:  
Tijdens het fietsen een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke gewelddadige 
inwerking ,die schade aan de fiets tot gevolg heeft. Voorbeelden: vallen, botsen, tak tussen de 
wielen. Het spontaan afbreken van onderdelen die niet het gevolg zijn van hetgeen hiervoor 
genoemd is, valt niet onder de dekking van de polis maar beschouwen wij als een eigen gebrek. 
 


