BEPALINGEN VERZEKERINGEN ELEKTRISCHE FIETS
versie juni 2022

1. Welke verzekering(en) wordt(en) er door Thomas More gesloten voor het
voertuig?
De verhuurder sluit voor de elektrische fietsen met een trapondersteuning tot 25 km/u een
verzekering af voor schade aan de fiets, veroorzaakt door brand, diefstal, aanrijding, botsing
met een voorwerp vreemd aan het wegdek.
Schade veroorzaakt aan derden door de elektrische fietsen met trapondersteuning tot
25 km/u, is niet verzekerd door Thomas More en moet vergoed worden door de BA-privéleven
van de huurder of door de huurder zelf bij gebrek aan dekking.
Voor e-bikes met een trapondersteuning tot 45 km/u wordt de verplichte verzekering
BA-motorrijtuigen onderschreven, en is enkel de schade door brand en diefstal verzekerd.
2. Wat dekt de verzekering zeker niet?
Let op, er zijn een aantal situaties die nooit verzekerd zijn. De onderstaande voorbeelden
geven niet alle uitsluitingen en verval van dekking weer.
Voorbeelden van niet verzekerde gevallen:
•
•
•
•

schade door slecht onderhoud
schade veroorzaakt ten gevolge van een zware fout (o.a. dronkenschap of onder
invloed van verdovende middelen gebruikt zonder doktersvoorschrift)
diefstal van het voertuig wanneer de opgelegde beveiligingsmaatregelen niet worden
nageleefd
de vrijstelling, gebruik van het voertuig voor rekening van derden,
koerierdiensten/express- en leveringsdiensten en vervoer van gevaarlijke producten …

3. Welke preventiemaatregelen moeten nageleefd worden om van de waarborgen te
kunnen genieten?
Om van de waarborg diefstal te kunnen genieten, moet de fiets zich bevinden in een
afgesloten lokaal of bergruimte en moeten er sporen van braak aangetoond worden. Bij
stalling van de fiets elders, moet steeds een degelijk fietsslot (beugelslot of zware ketting)
worden voorzien. De huurder moet aantonen dat de fiets gesloten was, door de sleutel binnen
te leveren.
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4. Aangifte van een schadegeval
Bij (poging tot) diefstal of schadeval met derden (bijv. een verkeersongeval), moet de huurder
onmiddellijk aangifte doen bij de politie en het incident melden bij
verzekeringen@thomasmore.be (binnen de 24 uur) en bij stuvo@thomasmore.be.
Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn betrokken, is de
huurder verplicht er zorg voor te dragen dat door een daartoe bevoegd overheidsorgaan
proces-verbaal is opgemaakt. Wanneer een verzekeringsonderneming – op grond van het
ontbreken van bovengenoemd proces-verbaal en/of andere noodzakelijke gegevens/acties –
niet tot uitkering van schadevergoeding overgaat of verhaal uitoefent op de verzekeringnemereigenaar, zal de betrokken niet-vergoede schade volledig ten laste van de huurder komen.
Je mag zeker niet meteen het voertuig laten herstellen!
De huurder is verplicht om alle instructies van de verzekeringsonderneming betreffende
schadeopneming en/of herstelling op te volgen. Bij nalatigheid of laattijdigheid van de melding
van een schadegeval en/of bij het niet juist opvolgen van de instructies van
verzekeringsonderneming, zal de huurder van rechtswege gehouden zijn tot betaling van alle
kosten/schade verbonden aan zulk een reparatie/schadegeval.
5. Verhaal vanwege de verzekeraar op Thomas More
Wanneer de verzekeringsonderneming verhaal uitoefent op Thomas More (bijv. omdat de
bestuurder geen rijbewijs heeft voor het besturen van een speedpedelec, omdat de bestuurder
onder invloed was …) of zijn dekking weigert omwille van een tekortkoming van de huurder
(bijv. voertuig niet correct beveiligd tegen diefstal), zullen de financiële gevolgen en de schade
aan het voertuig en de accessoires door Thomas More integraal verhaald worden op de
huurder.
Indien de huurder om welke reden dan ook niet (meer) verzekerbaar zou zijn, is de verhuurder
van rechtswege gerechtigd onmiddellijk een einde te stellen aan het huurcontract in het nadeel
van de huurder. De huurder is in dat geval verantwoordelijk voor alle schade die veroorzaakt
werd aan zichzelf en anderen.
Heb je nog een vraag over de verzekeringen van de fiets?
Mail dan naar verzekeringen@thomasmore.be.
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