
Schadeaangifte Fietsomnium 

Algemene verplichtingen van de verzekerde 

 

  

  
 

 

 

 

Polisnummer:   

 

 
Makelaar   
 
 
 
Referte makelaar  
 
 

 

VERZEKERINGSNEMER:       ……………………………………………………. 

 

 

FIETS 
Merk en type:    …………. 
 
kadernummer:    …….…… 

 

 

SCHADEGEVAL  

Plaats: ……….…….Datum   …………………  

Hersteller:   

 

 Eigen- / materiaalschade       Diefstal       Ongeval (met verantwoordelijke tegenpartij) 

 

AANSPRAKELIJKHEID DERDEN (aanrijdingsformulier van auto ALTIJD invullen !!!) 

Naam en Adres:               …………. 

 

Verzekering en Polisnummer:  ………… 
 

Omschrijving van de oorzaak/ omstandigheden 

……………………………………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................................... 

Omschrijving schade 

……………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................. 

Bestek / schade omvang (in euro’s)      …….       ……. 

 

Politie verwittigd (verplicht binnen 24u na diefstal) :  Neen  Ja : Pv N° : …….       ……. 

 
Opgesteld op      /     /      te       
 
     Aantal bijlagen:       
 
 
 
 



Schadeaangifte Fietsomnium 

Algemene verplichtingen van de verzekerde 

 

  
 
 
 Verplichting : 

- Alle mogelijke voorzorgen nemen ter voorkoming van verlies of schade door onder 
andere: 
1. De sleutels van het veiligheidsslot  zorgvuldig te bewaren en niet onbeheerd 

achter te laten in kleding, tas, garderobe e.d. in voor anderen eenvoudig 
toegankelijke ruimtes. 

2. Het slot te gebruiken op de wijze waarvoor het ontworpen is. 
3. Daar waar het enigszins mogelijk is de fiets in een afgesloten ruimte stallen. 
4. Op te treden als de goede huisvader en te allen tijde zich te gedragen alsof er 

geen verzekering is. 
 Bij schade: 

- Indien er een aansprakelijke partij is voor de schade de contactgegevens van deze 
persoon onmiddellijk over maken aan uw makelaar d.m.v. het ingevulde 
schadeaangifte formulier. 

- Als de schade > € 250,00 dient een bestek te worden opgemaakt door de 
fietsenhandelaar en bij het schadeaangifte formulier gevoegd te worden. Als 
daaruit blijkt dat de schade > € 750,00 behoudt de verzekeraar zich het recht voor 
om een expertise te organiseren vooraleer het akkoord te geven tot herstelling. 

- Bewaar de beschadigde onderdelen als bewijs. 
- Als de schade < € 250,00 dan moeten foto’s van de schade worden overgemaakt 

samen met een gedetailleerde factuur van de fietshandelaar. 
- Uw makelaar alle gevraagde informatie omtrent de schade aan de fiets 

verstrekken. 
 

 Bij diefstal: 
- Binnen de 24 uur na ontdekking aangifte doen bij de Politie (attest van aangifte 

vragen en aan uw makelaar opsturen). 
- Het schadegeval binnen de 8 dagen bij uw makelaar melden en het ingevuld  

schadeaangifte formulier aan uw makelaar bezorgen binnen de drie dagen samen 
met de facturen die het verzekerd bedrag bewijzen en, indien voorzien in de 
bijzondere voorwaarden, de sleutels van het veiligheidsslot. 

 
Algemeen:  

- Alle ontvangen documenten aan uw makelaar overmaken. 
- Alle door of namens uw makelaar gevraagde inlichting verstrekken. 
- Alle door of namens de verzekeraar gegeven aanwijzingen volgen. 
- Zich onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar  kan benadelen. 
 

 
Sanctie bij niet-naleving van verplichtingen: 
Indien deze verplichtingen en procedures niet nageleefd worden, heeft de verzekeraar het 
recht om zijn tussenkomst te verminderen of in te houden omwille van het feit dat de niet-
naleving van de verplichtingen en procedures door de verzekeringsnemer het  risico voor 
verzekeraars heeft verhoogd. Bij deze sanctie zal te allen tijde de proportionaliteitsregel van 
toepassing zijn. (m.a.w. zwaarte van de sanctie in vergelijking met zwaarte van de niet-
naleving van de voorschriften). 

 
 
 


