
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Heb jij onlangs een elektrische fiets gekocht of ben je van plan deze binnenkort aan te 
schaffen? Dan heb je waarschijnlijk gemerkt dat de aanschafprijs hiervan vrij hoog is. 
Het is dus een goed idee om je e-bike te verzekeren. Maar wat moet je precies verzekeren? 
En hoe word je geholpen bij pech? Hierbij alle informatie op een rij.  
 
Fietsverzekering 
Het unieke van de Fietsverzekering van Allianz Global Assistance is dat dit de enige 
fietsverzekering is met zogenaamde doorfietsgarantie. Dit betekent dat als je pech krijgt met je 
fiets, als je fiets wordt gestolen of als je raakt betrokken bij een ongeluk, je altijd op hulp kan 
rekenen. Een gecertificeerde fietsmonteur komt naar je toe en repareert je fiets als dit mogelijk 
is. Is je fiets niet direct te repareren of is hij gestolen? Dan wordt er gezorgd voor een leenfiets.  
 
Is de accu van mijn elektrische fiets verzekerd? 
De Fietsverzekering is af te sluiten voor elk soort fiets, van e-bike tot stadsfiets. Bij een 
technisch probleem of een lekke band staat er iemand voor je klaar. De volgende aspecten 
betreft de accu van je e-bike vallen onder de Fietsverzekering: 

- Defecte accu: de monteur probeert dan een reparatie uit te voeren. 
- Als de accu kapot is gegaan door een val of ongeluk met de fiets. 
- Schade die je per ongeluk zelf hebt veroorzaakt. 
- Accessoires die beschadigd raken die je hebt laten bevestigen aan de e-bike ten tijde 

van je aankoop. 
 
Let op: Accessoires die je later toevoegt, zijn niet meeverzekerd. Ook een niet opgeladen accu 
wordt niet gedekt door de Fietsverzekering. Controleer voor vertrek daarom altijd de afstand tot 
je eindbestemming en of de accu van je e-bike goed is opgeladen. 
 
Wat moet je doen bij schade, diefstal of pech met je elektrische fiets? 
Je wenst het natuurlijk niet, maar het kan altijd gebeuren: je krijgt fietspech en hebt hulp nodig. 
Of je e-bike is gestolen. Wat moet je doen? Meld je schade, diefstal of pech meteen bij de 
telefooncentrale van Allianz Global Assistance via 020 592 9890. De telefonisten geven je 
advies over de stappen die je kunt nemen, reparaties, het doen van aangifte en eventueel een 
leenfiets. Let op: bewaar altijd de betaalbonnetjes die je krijgt voor reparaties of een leenfiets. 
Deze heb je later nodig bij je declaraties 
 
Afsluiten fietsverzekering 
Met de fietsverzekering van Allianz Global Assistance hoef je je geen zorgen te maken. Of je nu 
kiest voor een doorlopende verzekering, of een die na drie jaar automatisch afloopt, er staat 
altijd een team van experts voor je klaar.  
Via www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/fietsverzekering bereken je de premie voor 
jouw e-bike en kun je meteen een fietsverzekering afsluiten.  
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