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Algemene 
verzekeringsvoorwaarden voor 
Eljoy verzekering voor E-fiets 
А. Algemene informatie 
Centraal in uw contract staan deze algemene 
verzekeringsvoorwaarden voor de Eljoy E-fiets verzekering. Deze 

verzekeringsvoorwaarden en uw verzekeringsgegevens bepalen 
de inhoud van uw elektrische fietsverzekering en bepalen de 
verzekeringsdekking. Als verzekeraar kunnen we niet zonder 
technische termen. Ze zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen. 
Daarom leggen we bepaalde technische termen uit of gebruiken 

we voorbeelden om ze uit te leggen. Als we voorbeelden 
gebruiken, zijn ze niet uitputtend. Deze woorden zijn 
onderstreept in hoofdletters voor een betere leesbaarheid.  

В. Definities 
В.1 Verzekeraar / wij / ons / de onze 
De verzekeraar is AWP P&C S.A. - filiaal voor Oostenrijk, 

Potendorferstrasse 23-25, 1120 Wenen, in de documenten 
aangeduid als "wij / ons / onze"` 
Telefoon: + 43-1 / 525 03-7; fax: + 43-1 / 525 03-999; E-mail: 
service@allianz-assistance.at; www.allianz-assistance.at; 
Rechtbank van koophandel Wenen, handelsregister FN 100329 v, 

DVR-Nr 0465798, UID-Nr ATU 15366609 

В.2 Verzekeringnemer 
Eljoy AD (N.V.), Western Industrial Zone, Western Logistics Park 
(brouwerij), Varna, 9000 Bulgarije, bedrijfsidentificatienummer 

206157003 

B.3. Verzekerd persoon 
Verzekerde / u: u bent verzekerde als de verzekeringnemer u als 
zodanig heeft aangemeld. Ook de geautoriseerde gebruiker van 
een E-fiets wordt als verzekerde aangemerkt. 

С. Onderwerp van verzekering 
 
Verzekeringsdekking 
 
bestaat voor E-fiets, meer gedetailleerd beschreven in de 
verzekeringsinformatie, met een maximale totale aankoopprijs 

van maximaal 2.500 euro inclusief BTW. 

Het is alleen mogelijk om een verzekering af te sluiten voor 

nieuwe E-fiets, waarvoor geen registratie of verzekering nodig is 
en die alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. E-
fiets die voor commerciële doeleinden worden gebruikt, kunnen 
ook worden verzekerd, maar hiervoor is speciale informatie en 
toestemming nodig. 

De verzekering dekt ook onderdelen die permanent met de 
elektrische fiets zijn verbonden (bijv. zadel, stuur, lampen) die 
nodig zijn voor de werking van de E-fiets. Onderdelen die met een 

snelspanner zijn bevestigd of stevig aan de elektrische fiets zijn 
vastgeschroefd, worden geacht er stevig aan vast te zitten. 
Doorgestoken, afgeknepen of vastgeknoopte onderdelen en losse 
accessoires (bijv. Fietstas, luchtpomp) worden niet als stevig 

aangesloten beschouwd en zijn daarom niet verzekerd.  

Ook de aangesloten veiligheidsslotten, de meegeleverde oplader 
en het bedieningsapparaat zijn verzekerd. Alleen de onderdelen 

en veiligheidssloten die op dezelfde dag met de verzekerde e-
fiets zijn gekocht (verzekerde onderdelen) zijn verzekerd (toon 
originele factuur). Fietsveiligheidssloten dienen minimaal een 
originele aanschafprijs van 50 euro inclusief btw te hebben.  

D. Verzekerde risico's 
Wij verzekeren de verzekerde elektrische fiets tegen bepaalde 

gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen noemen we verzekerde 
risico's als ze verzekerd zijn. 
 

D.1 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd? 
 

Gebeurtenis E-fiets 

Diefstal door inbraak  
Diefstal   

Vandalisme   
Onopzettelijke schade aan de fiets    

  Fietsassistentie   

     

Hierna verzekerde risico's genoemd. 
Ter bescherming tegen diefstal / inbraak / beroving / vandalisme 
moet uw verzekerde e-fiets op een stilstaand object worden 
vergrendeld met het daarvoor bestemde veiligheidsslot, als dit 
redelijkerwijs en wettelijk is toegestaan. 

D.2 Gebeurtenissen 
In dit gedeelte beschrijven we de gebeurtenissen die onder de 

verzekering vallen. 

D.2a Verzekerde gebeurtenissen 
De verzekering omvat vernietiging en verlies van de verzekerde e-
fiets door: 
 
• Inbraak 
Inbraak vindt plaats wanneer de dader een gebouw of terreinen 

van een gebouw binnengaat 
- door deuren, ramen of andere delen van het gebouw open te 
drukken of open te breken; 
- binnenkomen door openingen die niet bedoeld zijn om binnen 
te komen, moeilijke obstakels overwinnen; 

- sluipen en dingen uit afgesloten kamers halen; 
- inbraak door het openen van sloten met gereedschap of 
nepsleutels; (valse sleutels zijn sleutels die illegaal zijn gemaakt) 
- inbraak met de originele sleutels, die zijn genomen door inbraak 
in andere gebouwen dan de kamers waar de verzekerde e-fiets 

zich bevindt, of door bedreiging of gebruik van fysiek geweld 
tegen mensen (diefstal van sleutels). 
 
• (gewone) Diefstal 
Van gewone diefstal is sprake als een dader zonder inbraak de 

verzekerde e-fiets steelt (= complete diefstal). 
 
• Overval 
de vernietiging en het verlies van verzekerde onderwerpen door 

diefstal vindt plaats indien: 
- verzekerde voorwerpen, met gebruik van of dreiging met fysiek 
geweld tegen de verzekerde, de bij hem inwonende personen of 
andere personen die recht hebben op het gebruik van de 
verzekerde e-fiets, worden geconfisqueerd of hun overdracht 

wordt gedwongen; 
- de verzekerde, de bij hem inwonende personen of andere 
personen die recht hebben op het gebruik van de verzekerde e-
fiets, arbeidsongeschikt worden als gevolg van een lichamelijk 
ongeval of als gevolg van een andere reden waarvoor zij niet 

verantwoordelijk zijn, en dan wordt het verzekerde voorwerp in 
beslag genomen terwijl gebruik van deze toestand wordt 
gemaakt. 
 
• Vandalisme 

In geval van vandalisme worden de kosten van de nodige 
herstellingen door een erkende dealer vergoed. 
 
• Schade aan de e-fiets: 
De kosten van noodzakelijke reparatie van schade door een door 

ons geautoriseerde gespecialiseerde dealer worden rekening 
gebracht in geval van: 

• vallen / vallen en ongeval,  
• geaccepteerde fouten in het werk en de omgang met 

het verzekerde voorwerp. 

 
Alleen reparaties bij een fietsspecialist zijn verzekerd.  
We dekken ofwel de kosten van een nieuwe fiets van hetzelfde 
type en dezelfde kwaliteit tot de huidige waarde of de klant 
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ontvangt een geldelijke vergoeding. In geval van restitutie moet 

de begunstigde de nieuwe aankoop bij een Eljoy-dealer bewijzen. 
 
• E-fiets assistentie : Indien de verzekerde E-fiets door schade of 
ongeval niet meer in gebruik is, regelt en vergoedt het Help 

Center maximaal € 200, - per verzekeringsgebeurtenis voor 
assistentie of transport ter plaatse (inclusief redding) naar de 
dichtstbijzijnde, geschikte fietsservice (of naar het startpunt of de 
bestemming op het moment van uw dag). 
Met uitzondering van kleine onderdelen zoals ventielen, 

schroeven etc. zijn reparatiekosten en reserveonderdelen bij een 
beschadigde voertuig niet verzekerd door de E-fiets assistentie. 

Steun voor elektrische fietsen omvat: 

• Eenvoudige hulp bij storingen: zodat u uw reis kunt voortzetten 
• Transport om zowel de e-fiets als de gebruiker van de e-fiets 
(als een andere begeleider nodig is) terug te brengen naar het 
startpunt van de dagelijkse rit, de bestemming of naar een 

gespecialiseerde handelspartner. Transportkosten worden 
betaald tot 200 EUR. 
 

D.2b Niet-verzekerde gebeurtenissen 
Er is geen verzekering voor: 
 
• Schade die de functionaliteit van de verzekerde fiets / e-fiets 

niet aantast. Dit zijn met name krassen, schaafwonden en 
defecten. 
• Slijtage (evenals banden en remblokken), tenzij de schade door 
slijtage is ontstaan door een val, val of ongeval of door fouten in 
de bediening en behandeling van de fiets.  

• Schade en diefstal van accessoires die niet permanent zijn 
aangesloten. 
Dit zijn bijvoorbeeld externe displays (met uitzondering van het 
ingebouwde LCD-display dat door de fabrikant wordt geleverd als 
integraal onderdeel van het elektrische systeem), externe 

snelheidsmeters (met uitzondering van de geïntegreerde 
snelheidsmeter die door de fabrikant wordt geleverd als integraal 
onderdeel van het elektrische systeem), externe gps-apparaten 
(behalve van het door de fabrikant geleverde geïntegreerde GPS-
apparaat als integraal onderdeel van het elektrische systeem), 

fietsmanden, drinkflessen, bagagetassen, kinderzitjes en 
bevestigde verlichting (accessoires niet verzekerd).  
 
Door de fabrikant geleverde ingebouwde accessoires die 
gemakkelijk kunnen worden verwijderd, moeten veilig worden 

opgeborgen. 
 
• Schade aan de verzekerde e-fiets die opzettelijk is veroorzaakt 
door u of mensen die met u in het huishouden wonen. 

• Verlies, achterlaten of achterlaten van de verzekerde e-fiets of 
verzekerde onderdelen. 
• Veranderingen in het apparaat / manipulatie van het apparaat: 
verwijderen, omzeilen, deactiveren of wijzigen / manipuleren van 
het verzekerde apparaat (bv. Chipinstelling).  

 
Fabricagefouten: 

• Schade ontstaan tijdens de garantieperiode van de 
fabrikant, mits aangetoond kan worden dat deze zich 
hebben voorgedaan bij schade of schadekosten waarvoor 

de fabrikant of handelaar op grond van de wettelijke 
garantie aansprakelijk is. 
• Schade waarvoor een derde verantwoordelijk is als 
fabrikant, handelaar of reparatiebedrijf.  
• Seriële defecten en terughaalacties van product. 

• Constructie, fabricage, ontwerp of andere defecten met 
betrekking tot de veiligheid van het verzekerde apparaat. 
Schade waarvoor een aanspraak op schadevergoeding kan 
worden ingesteld tegen de fabrikant of dealer wegens 
contractbreuk of gebrek aan garantiedekking.  

Seriële schade die leidt tot inbeslagname door de fabrikant.  
  
• Schade veroorzaakt door deelname aan officiële 
wielerwedstrijden en eraan verwante trainingen en oefeningen. 
• Reinigings- en onderhoudskosten: kosten voor het elimineren 

van puur visuele schade die de functionaliteit van het apparaat 

niet beïnvloedt (met name krassen, slijtage, deuken, lakschade, 

cosmetische reparaties, enz.). Services die nodig zijn voor 
onderhouds- / servicewerkzaamheden (bijv. Software-update, 
afstelling van versnellingsbak of remmen) en reiniging 
• Fietsverhuurkosten. 

• Professionele / commerciële activiteit (tenzij eerder 
commerciële risico's zijn gemeld door de AWP-
verzekeringnemer): Schade veroorzaakt door het gebruik van het 
apparaat voor zakelijke doeleinden en dus niet voortkomend uit 
het gebruik van het verzekerde apparaat voor persoonlijk 

gebruik. De professionele / commerciële activiteiten in deze zin 
zijn met name het bezorgen van commerciële pakketten / brieven 
/ goederen, verhuur aan hotelgasten en anderen. 
 
Schade veroorzaakt door externe gebeurtenissen: 
Schade veroorzaakt door externe gebeurtenissen zoals 
natuurrampen of rampen zoals brand, overstroming, bliksem en 
explosie, elektromagnetische schokken veroorzaakt door mensen 
of natuurrampen (verzekerde schade door vocht, zoals de batterij 
is uitgesloten). 
Schade door kernwapens, radioactiviteit, kernreacties of 
besmetting veroorzaakt door ioniserende straling, schade door 
lekkage. 
Schade veroorzaakt door oorlog of burgeroorlog, invasie, 
revolutie, opstand, onrust, politieke gewelddaden, aanslagen of 

terroristische daden, blokkades of arbeidsconflicten (stakingen), 
onteigeningen of soortgelijke interventies, confiscaties, officiële 
bevelen of andere staatsinterventies, evenals vervuiling of schade 
veroorzaakt door natuurrampen. 
Latere materiële of financiële schade: Directe en indirecte 
materiële schade, maar ook financiële schade, inclusief de kosten 
die u maakt als u uw verzekerde e-fiets niet normaal kunt 
gebruiken. Dit omvat bijvoorbeeld de kosten voor het lenen van 
een vervangend apparaat. 
Grove nalatigheid: schade veroorzaakt door het overduidelijk 
niet naleven van de nodige zorg of doordat er geen redelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade aan u of de 
gebruiker van uw verzekerde e-fiets te voorkomen. 
Nalatigheid, verkeerd gebruik of misbruik van het apparaat en 

verlies: schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, onjuiste 
installatie of oneigenlijk gebruik of gebruik van uw verzekerde e-
fiets voor een doel waarvoor deze oorspronkelijke niet voor 
bedoeld was. Hieronder valt ook schade aan de elektrische fiets 
die is veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiks- en 

veiligheidsinstructies van de fabrikant. 
Illegaal gebruik: Illegaal gebruik van uw verzekerde e-
fiets; inclusief schending van officiële verboden of 
voorschriften. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van 
ongeautoriseerde radiofrequenties. 
Reparatieopdrachten of vervangingen die niet zijn goedgekeurd: 
reparaties / interventies aan uw elektrische fiets uitgevoerd 
zonder onze toestemming. 
Buiten de afgesproken verzekeringsperiode: De overeenkomst 
wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de 

verzekeringsinformatie. Er is geen dekking voor schade die is 
ontstaan voor of na het einde van de verzekering. 

F. Geografisch reikwijdte 
De verzekeringsdekking is geldig in België, Bulgarije, Duitsland, 
Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Roemenië en Spanje. 

F. Wat moet men doen in geval 
van storing? 
F.1 Verplichtingen 
U dient redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw 
verzekerde elektrische fiets te beschermen tegen ongevallen, 
verlies of beschadiging en u te gedragen alsof u niet verzekerd 
bent. Bij schade dient u de schade zo laag mogelijk te houden en 
onnodige kosten te vermijden. Deze verplichtingen zijn 

verplichtingen in de zin van de toepasselijke wettelijke 
voorwaarden. Vrijheid van uitvoering in het geval van overtreding 
van de regels geldt niet als er geen sprake is van opzettelijk 
overtreding of grove nalatigheid. Indien de verplichting niet 
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wordt geschonden met het voornemen om de 

uitkeringsverplichting van de verzekeraar aan te tasten of de 
vaststelling van omstandigheden die herkenbaar van belang zijn 
voor de uitkeringsverplichting van de verzekeraar te schenden, 
blijft de verzekeraar tot uitkering verplicht, mits de overtreding 

niet geassocieerd wordt met de bepaling van de 
verzekeringsgebeurtenis, die nog steeds een impact heeft op de 
definitie of omvang van de dienstverlening van de verzekeraar. 

Algemene verplichtingen in geval van schade 
Informeer eerst de verzekeraar via het schadeformulier op de 
website van Eljoy. U bent verplicht om ons alle noodzakelijke 
informatie te verstrekken die nodig is om de feiten van de zaak te 

verduidelijken in geval van een claim en om ons de mogelijkheid 
te geven om de reden en het bedrag van de claim te controleren. 
Tijdens de looptijd van de verzekeringsdekking dient u de 
verzekerde elektrische fiets in goede staat te houden en redelijke 
zorg te betrachten om schade aan uw verzekerde toestel of 

verlies van uw verzekerde e-fiets te vermijden of in ieder geval 
tot een minimum te beperken. 
Als de elektrische fiets tijdens de looptijd van de 
verzekeringsovereenkomst beschadigd of vernietigd is, kunnen 
wij u indien nodig verzoeken deze onmiddellijk aan ons in te 

leveren en, indien nodig, de elektrische fiets (inclusief 
meegeleverde accessoires) ter beschikking te stellen, zodat wij 
deze kunnen evalueren. 

Bijzondere verplichtingen 
Bij diefstal, inbraak of overval bent u verplicht om ons bij het 
indienen van een klacht een politierapport van het incident in te 
leveren. 

F.2 In geval van schade / ongeval 

Neem bij pech / ongeval eerst contact op met het Allianz Partners 
Help Center voor uw elektrische fiets via de juiste 

klachtenformulieren op de website van Eljoy. Het helpcentrum is 
beschikbaar 24/7 en kan u verzekeringsdekking bieden. 

Als de verzekerde E-fiets door een schade of een ongeval niet 

meer wordt gebruikt, regelt en betaalt het Help Center maximaal 
€ 200, - per verzekeringsgebeurtenis voor hulp of vervoer ter 
plaatse (hulp en vervoer alleen vanaf openbare straten 
geëxploiteerd door een gewone auto of taxi) naar een geschikte 

fietsenmaker in de buurt. 

F.3 Het indienen van een klachtrapport 
U moet de schade onmiddellijk claimen, dwz. bij voorkeur binnen 
14 dagen nadat we dat hebben leren kennen. 

Schade aan uw verzekerde e-fiets dient u direct te melden zodat 
de e-fiets direct gerepareerd kan worden en schade aan de 

verzekerde e-fiets niet doorloopt. Als er een onredelijk lange 
periode zit tussen het ontstaan van de schade en uw melding van 
de schade, hebben wij het recht om een aftrek toe te passen bij 
de verrekening van uw schade, mits door de vertraging het 
schadebedrag is toegenomen en daarmee de omvang van onze 

schadevergoeding is toegenomen. 

F.4 Wat moet u doen bij schade? 
Neem contact met ons op via het claimformulier voor diefstal / 

overval / vandalisme / schade op de website van Eljoy. 
Neem contact met ons op en stuur informatie over uw behoeften 
op het gebied van mobiliteitshulp via het aanvraagformulier voor 
mobiliteitshulp op de Eljoy-website. 
U dient ons de volgende gegevens te verstrekken: 
 Bewijs dat de verzekerde elektrische fiets bij ons verzekerd 

is, bijvoorbeeld uw aankoopbewijs en verzekeringsgegevens 
en het kenteken van uw elektrische fiets 

 Beschrijving van de gebeurtenis die tot de schade heeft 
geleid en de schade aan het voertuig 

 Bij ongevalsschade: we hebben een foto van de schade 

nodig 

 Bij diefstal: Wij hebben een politierapport en de originele 

factuur/nota van de verzekerde elektrische fiets nodig.  

F.5 Afhandeling van claims door verzekeraar 
Zodra we uw claim definitief hebben geverifieerd, zullen we u zo 

snel mogelijk laten weten of we verantwoordelijk zijn voor uw 
claim. Zonder onze toestemming kunt u geen bestelling plaatsen 
voor reparatie of transport. 

G. Welke diensten verlenen wij 
in geval van een klacht? 

Als u schade aan ons doorgeeft die door de verzekering wordt 
gedekt, repareren wij uw verzekerde e-fiets met alleen in de 
handel verkrijgbare reserveonderdelen of vervangen we deze. 

G.1 Verzekeringswaarde 
De verzekeringswaarde van de verzekerde zaken volgens punt 
G.3 is de aankoopprijs van de nieuwe en ongebruikte verzekerde 
e-fiets, inclusief de verzekerde accessoires die op de factuur 
staan vermeld. 
  
G.2 Omvang van de dienstverlening in geval 
van mogelijke reparaties 
In het geval van een verzekeringsclaim vergoeden we de 
noodzakelijke kosten voor de reparatie van het beschadigde 
voertuig, inclusief de kosten van materiaal en arbeid, evenals 
transportkosten gemaakt door een door ons besteld 
servicebedrijf. Er zijn geen aanvullende claims tegen ons. 

Bij schade worden de noodzakelijke herstelkosten vergoed, maar 
niet meer dan de verzekeringswaarde. 

G.3 Omvang van de dienstverlening in geval 
van volledige annulering 
Bij vernietiging of verlies (of indien de fiets / e-fiets objectief 
gezien niet meer te gebruiken is) wordt de verzekeringswaarde 
maximaal vergoed. Een nieuwe fiets / e-fiets koopt u bij uw 

fietsspecialist in Eljoy, wij vergoeden de kosten tot maximaal de 
verzekerde waarde van een nieuwe fiets van hetzelfde type en 
dezelfde kwaliteit max. tot de contante waarde of de klant 
ontvangt een geldelijke vergoeding. In het geval van een 
terugbetaling moet de begunstigde de nieuwe aankoop bij een 

Eljoy-dealer bewijzen. Het verzekeringscontract loopt 
automatisch af. 

De verzekeringswaarde (= de initiële aanschaffingswaarde) vormt 

de grens voor de schadevergoeding van de verzekeraar, maar 
bedraagt maximaal 2.500 euro. 

G.4 Verzekeringsperiode 
Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor één jaar. 
 

G.5 Vergoeding 
In geval van vergoeding conform de artikelen G.2 en G.3 wordt de 
waardevermindering door ouderdom en gebruik van de 
verzekerde zaken in mindering gebracht op de 

verzekeringswaarde met de volgende percentages: 

 Geen aftrek voor gedeeltelijke schade 
 Geen aftrek gedurende maximaal 6 maanden 

 Voor maanden 7-12 15%. 

 
G.6 Subsidiariteit 
De verzekeringsdekking is ondergeschikt.  Dit betekent dat 
verzekeringsuitkeringen alleen worden verstrekt voor zover er 
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geen compensatie kan worden verkregen uit andere 

verzekeringscontracten of dekking (bijv. Woningverzekering, 
creditcarddekking). 

 

H. Algemene bepalingen 

H.1 Retournering van de verzekerde voorwerp 
Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor de 
overeengekomen duur van het contract voor de verzekerde 

elektrische fiets. 

Als de verzekerde elektrische fiets tijdens de looptijd van het 

contract wordt ingeleverd, verkocht of omgeruild voor een ander 
voertuig, wordt het verzekeringscontract automatisch beëindigd. 

H.2 Clausule economische sancties 
(internationale sancties) 

Deze verzekeringsovereenkomst biedt geen dekking en is, indien 

van toepassing, niet verplicht om, een dergelijke dekking of 
uitbetaling, te betalen tegen de relevante sanctiebepalingen of 
bepalingen van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de 
Verenigde Staten of tegen andere relevante economische of 
handelssancties - in strijd met de regels of voorschriften. We 

verwerpen de regulering van claims tegen personen, bedrijven, 
overheden en andere derde partijen tegen wie er geen regulering 
kan zijn op grond van nationale of internationale verdragen of 
vanwege sancties, en zijn van toepassing op economische, 
commerciële of financiële sancties of embargo's. 

H.3 Klachten 
Ons doel is om eersteklas services te bieden. Het is ook belangrijk 
voor ons om op uw zorgen te reageren. Mocht u ooit ontevreden 

zijn over onze producten of onze service, laat het ons dan direct 
weten. U kunt ons uw klachten over problemen met betrekking 
tot contracten of schade via elk communicatiekanaal sturen. 

Voor klachten uit alle verzekeringssectoren kunt u terecht bij het 
klachtenbureau: 

Abteilung III / 3 
Stubenring 1, 1010 Wenen 
+43/1/71100/862501 of 862504 
versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at 

H.4 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank 

Op deze verzekeringsovereenkomst is Oostenrijks recht van 
toepassing. De plaats van bevoegdheid is Wenen, Oostenrijk. 

  

I. Datum en handtekening van 
de verzekeraar 

I.1 Datum 10.12.2020 

I.2 Handtekening van de verzekeraar 
 


