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FIETSVERZEKERINGEN

E
en omniumverzekering voor een 

elektrische fiets, is dat wel nodig? 

Dat moet je zelf afwegen op basis 

van het gebruik dat je ervan 

maakt. Toch zijn er een aantal zaken om 

in het achterhoofd te houden.

Als je geen omniumverzekering 

neemt, kun je in het ergste geval de 

aankoopwaarde van je fiets kwijtraken, 

gewoonlijk ongeveer € 2 000 tot € 3 000. 

Het risico is dus veel lager dan de risico’s 

die bijvoorbeeld de gezinsverzekering 

dekt. Vanuit financieel oogpunt 

De dekkingen en vergoedingen verschillen  
sterk naargelang van de verzekeraar.  

Wij zochten de beste polissen voor je uit.

Geert Dankaerts, Michel Declercq en Koen Van Neck 

Omniums  
voor e-bikes
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is een omnium dan ook niet echt 

noodzakelijk. Tenzij je een lening bent 

moeten aangaan om je een duur model 

aan te schaffen.

Als je woningverzekering ook diefstal 

dekt – wat aan te raden is – heb je 

trouwens geen omnium nodig om een 

gewone elektrische fiets te beschermen 

tegen diefstal bij je thuis (voor een speed 

pedelec is dat eventueel anders).

Uiteindelijk is een omnium volgens 

ons dus aan te raden als je een nieuwe 

e-bike koopt die elders dan thuis een 

reëel diefstalrisico loopt, ondanks goede 

voorzorgsmaatregelen.

Is dat het geval? Dan is de volgende 

vraag welke van de 11 fietsverzekeringen 

op de markt je het best neemt. Om je een 

handje te helpen, hebben we die allemaal 

vergeleken.

Let wel: elektrische koersfietsen 

en mountainbikes lieten we buiten 

beschouwing, want daarvoor gelden vaak 

andere voorwaarden en premies.

Zo’n omniumverzekering kun je sluiten 

bij een verzekeraar, bij een makelaar of 

via het internet. Bij sommige van deze 

verzekeringen moet je je echter tot de 

fietsenverkoper wenden voor de regeling 

van een schadegeval en soms voor een 

offerte (zoals bij Safebike).

Opgelet, sommige contracten kun je 

enkel sluiten voor elektrische fietsen met 

een maximale ouderdom. Op dat vlak 

is Velosafe het strengst: die verzekering 

kun je alleen sluiten voor een e-bike van 

maximaal een maand oud. Bij de andere 

verzekeraars mag de fiets ouder zijn: 

maximaal 6 maanden tot 3 jaar oud. Bij 

Enra speelt de ouderdom zelfs geen rol.

Wat dekt een omnium?
Diefstal, materiële schade en 

pechbijstand, maar in tegenstelling 

tot een omniumautoverzekering geen 

burgerlijke aansprakelijkheid.

Moet je dus net zoals voor een 

bromfiets een BA-verzekering sluiten 

voor een elektrische fiets? Op het 

moment dat we dit artikel schreven, 

werd dit min of meer duidelijk. De 

overheid zou ervoor zorgen dat de BA-

gezinsverzekering binnenkort volstaat 

voor alle lichte voertuigen zonder 

autonome elektrische aandrijving bij 

een snelheid van meer dan 25 km/uur.

De pechbijstand weegt niet zwaar 

door in onze eindscore, omdat 

we vinden dat de bescherming 

tegen diefstal en grote schade veel 

belangrijker is.

Bij de meeste omniums is 

pechverhelping inbegrepen, maar bij 

sommige is het een optie. Velosafe 

vormt een uitzondering: daarbij is 

fietsbijstand niet mogelijk.

De omnium dekt ook schade door 

ongevallen, ongeacht of je burgerlijk 

aansprakelijk bent of niet. Zonder een 

omnium is dat niet het geval wanneer 

je als fietser in fout bent, wanneer de 

aansprakelijkheid van een derde niet 

kan worden aangetoond of wanneer 

je als enige bij een ongeval betrokken 

bent.

En een omnium biedt nog meer 

voordelen:

- Als je betrokken bent bij een ongeval 

waarbij er betwisting bestaat over de 

burgerlijke aansprakelijkheid, wordt de 

schade aan je elektrische fiets sneller 

vergoed dan wanneer een derde partij ze 

moet vergoeden.

- Tijdens de eerste jaren van het 

contract krijg je een hogere vergoeding 

in geval van totaal verlies (zonder  

omnium is het gewone recht van 

toepassing). Met een omnium heb 

je recht op een vergoeding die op 

voorhand is vastgelegd (de aangenomen 

waarde) en niet op de werkelijke waarde 

van de fiets net voor het ongeval.

Diefstaldekking
Dat is natuurlijk het belangrijkste 

onderdeel van dit soort van verzekering. 

De meeste contracten dekken 

enkel diefstal op een openbare plaats 

als je elektrische fiets aan een vast 

bevestigingspunt was vastgemaakt.

Bij Callant, Enra, Safebike en VAB 

moet je de fiets gewoon op slot ze\en 

met het vereiste slot. Bij KBC volstaat 

het ook om hem vast te maken aan een 

andere fiets. Aedes is het strengst: het 

fietsslot waarmee je de elektrische fiets 

hebt vastgemaakt, moet door de dief 

geforceerd zijn.

Het contract van Aedes bevat trouwens 

een nieuwigheid, die de verzekeraar 

zelf een “kannibaalclausule” noemt: 

als de verzekerde kan aantonen dat zijn 

schade wel verzekerd was geweest met 

de omnium van een concurrent, past 

Aedes zich daaraan aan. Dat lijkt heel 

interessant, maar uit principe raden wij 

nog altijd dekkingen aan die uitstekend 

zijn op zichzelf. Die bieden immers een 

betere bescherming dan contracten 

waarbij je na een geweigerde vergoeding 

moet uitzoeken of de concurrentie betere 

voorwaarden hanteert.

Hoe dan ook, als je fiets gestolen is, 

meld dat dan zo snel mogelijk aan de 

politie om niet naast je vergoeding te 

grijpen. De tijd die je daarvoor krijgt, 

verschilt aanzienlijk: van 24 uur bij AG 

Insurance en Ethias, tot 7 dagen bij Aedes.

Ook als enkel je ba\erij wordt gestolen, 

wordt die door vijf verzekeraars vergoed: 

Aedes, Callant, VAB, Velosafe en  

Enra (die laatste met een specifieke 

franchise).

35 000
jaarlijks aantal aangiftes 
van gestolen fietsen in 
ons land, waaronder 

steeds meer elektrische

218 000
aantal verkochte e-bikes 
in België in 2017, met een 
gemiddelde prijs van  

€ 2 325
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Contract Jaarpremie voor 
een e-bike van ... Dekking Vergoeding Toegankelijkheid
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F FSAFEBIKE Fietsverzekering 56 98 A B A E A 12 ja 79

F AEDES P-Fiets Omnium voor nieuwe e-bike 84 84 D B A A B 36 ja 76

KBC Polis voor Uw fiets 72 114 A B A A B 24 neen 75

CALLANT Fietsomnium (incl. beschadiging) 64 96 A A B A B 12 ja 74

VAB Fietsverzekering 93 139 A C A A B 6 neen 71

AEDES P-Fiets Omnium voor tweedehandse 
e-bike

84 84 D B A A D 36 ja 64

AG INSURANCE Top Fiets 70 107 B B B A C 24 
andere 
dekking

61

ETHIAS Bike & More 91 130 B B A A B 12 neen 61

ENRA Elektrische Fietsverzekering Diefstal en 
Omnium 

74 108 A C C E A onbeperkt ja 60

ALLIANZ ASSISTANCE Fietsverzekering 75 90 C C C C A 36 neen 56

EBIKEINSURANCE Formule Plus 75 90 C C C C A 36 neen 56

VELOSAFE (zonder fietsbijstand) 69 114 A B B E C 1 ja 51

Resultaten en afgeronde premies van november 2018 (19 december 2018 voor Aedes).   Goede kwaliteit Redelijke kwaliteit
De scores variëren van zeer goed (A) tot slecht (E).

 

 

OMNIUMVERZEKERINGEN VOOR E-BIKES 
Wij hebben 12 contracten geanalyseerd (elektrische koersfi etsen en mountainbikes werden buiten beschouwing gelaten) op grond 
van 39 criteria die wij belangrijk vinden voor de doorsneeconsument. Deze tabel vermeldt 5 van die criteria, maar de eindscore houdt 
vanzelfsprekend ook rekening met de beoordelingen voor de 34 resterende criteria. 

Gedekte ongevallen
De omniumverzekering dekt ook schade 

aan je e-bike. Meestal gaat het dan om 

schade als gevolg van een ongeval in fout, 

een ongeval zonder tegenpartij of met een 

onbekende tegenpartij, een ongeval met 

betwisting van de aansprakelijkheid en 

soms vandalisme.

Welke schadegevallen worden dan 

precies gedekt? Elke verzekering 

kent alleen een vergoeding toe als het 

schadegeval onder de dekkingen van het 

contract valt, en nooit in de gevallen die 

uitgesloten zijn. Maar de defi nitie van die 

dekkingen verschilt sterk. Bij Aedes, KBC, 

Safebike en VAB is ze heel ruim en moet 

het niet noodzakelijk om een ongeval 

gaan. Dit zijn namelijk verzekeringen van 

het type “alle risico’s behalve”. Met andere 

woorden, alle schade wordt gedekt, 

behalve als het een uitsluiting betrec . 

in gevallen die niet aan die voorwaarden 

voldoen.

Enra dekt dan weer geen vandalisme. 

En bij Callant vervalt de dekking van 

diefstal en schade als je je fi ets meer dan 

15 dagen op rij hebt uitgeleend.

Tot slot blijken de voorwaarden van 

de dekking niet in alle contracten even 

duidelijk en precies omschreven. Voor 

Allianz en eBikeInsurance moet de 

verzekerde “redelijke maatregelen hebben 

genomen om de schade te voorkomen” en 

“alle we\ elijke voorschric en” naleven. En 

Velosafe kan een tussenkomst weigeren 

als de verzekerde zich niet aan de 

verkeersregels heec  gehouden!

Pechbijstand
Fietsbijstand bieden de contracten in veel 

minder landen dan bescherming tegen 

diefstal en materiële schade. Die laatste 

Bijvoorbeeld schade aan je e-bike doordat 

je hem per vergissing hebt afgespoten met 

een hogedrukreiniger. 

Bij alle andere contracten moet 

het gaan om een ongeval, een aanrijding 

of andere welbepaalde schadegevallen. 

Maar ook hier bestaan er verschillen 

naargelang van het contract. Een zeer 

strikte omschrijving van het begrip 

ongeval kan nadelig zijn, omdat de 

verzekeraar de dekking dan kan weigeren 

BIJ SOMMIGE 
VERZEKERINGEN ZIT 
JE VOOR LANGE TIJD AAN 
JE FIETSENWINKEL VAST
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BETER VOORKOMEN

Om je fi ets optimaal te beveiligen tegen 

diefstal, zijn er twee gouden regels. Ten 

eerste, koop een degelijk fi etsslot. Hoe 

zwaarder, hoe duurder en hoe beter het 

normaal gezien is. Een beugelslot is vaak het 

stevigst. En ten tweede, bevestig dat fi etsslot 

zowel aan het fi etskader en het achterwiel 

als aan een vast bevestigingspunt. Vergeet 

ook niet om bij een e-bike het display (de 

boordcomputer) mee te nemen. 

Bijna alle verzekeraars dekken alleen 

diefstal als je een fi etsslot gebruikt dat 

aan hun vereisten beantwoordt. Alleen bij 

Callant volstaat het standaard fi etsslot in alle 

gevallen.

De andere verzekeraars eisen meestal dat je 

een fi etsslot met ART-label hebt dat tot een 

bepaalde beveiligingscategorie behoort of 

dat minstens een bepaald bedrag kost, bv. 

€ 60. Houd de factuur van je fi etsslot en alle 

sleuteltjes alleszins goed bij, want die heb je 

nodig als je fi ets wordt gestolen. En gebruik 

geen bijgemaakte sleutel zonder gegronde 

reden. Sommige verzekeraars eisen namelijk 

dat minstens één van de originele sleuteltjes 

normale gebruikssporen vertoont.

Wat het frameslot betreft, kun je het sleuteltje 

enkel verwijderen in gesloten toestand. Als 

je nog in het bezit bent van beide sleuteltjes, 

bewijst dat dus dat je fi ets vergrendeld 

was. 

Ongeveer de helft van de verzekeraars 

eist dat je hen de fi etssleuteltjes van een 

gestolen fi ets bezorgt. Anders kun je de 

vergoeding vergeten.  

Denk dus goed na hoe je de sleuteltjes 

aan je verzekeraar doet toekomen. Het 

veiligst is dat je ze zelf overhandigt en een 

ontvangstbewijs vraagt.

Volgens de wet moeten alle voorwaarden 

in een contract duidelijk en nauwkeurig 

geschreven zijn. Vage formuleringen 

zijn dus niet toegelaten, omdat ze de 

verzekeraar te veel vrijheid geven 

om de vergoeding van een diefstal te 

weigeren.

Sommige contracten laten op dat vlak wel 

wat te wensen over. Zo kennen Allianz 

en eBikeInsurance geen vergoeding toe 

als de verzekerde “redelijkerwijs betere 

maatregelen had kunnen nemen” om de 

diefstal te voorkomen.

Maak je fiets behoorlijk vast

twee worden minstens in de hele EU en 

meestal in de hele wereld gedekt. 

Maar pechverhelping is meestal beperkt 

tot ons land en Nederland, plus een deel 

van de buurlanden, bijvoorbeeld tot 30 of 

50 km over de landsgrenzen. Enkel Enra 

biedt de bijstand in heel Europa aan.

Houd daar rekening mee als je je 

elektrische fi ets meeneemt naar het 

buitenland.

Met pechbijstand wordt je fi ets naar 

je vertrekpunt of de dichtstbijzijnde 

hersteller gebracht. Meestal wordt 

ook geprobeerd om hem ter plaatse te 

herstellen.

Maar problemen door een onvoldoende 

opgeladen ba\ erij worden gewoonlijk niet 

gedekt. En enkel KBC en VAB leveren ook 

bijstand bij je thuis.

Allianz en eBikeInsurance verlenen 

helaas geen bijstand als je e-bike (of een 

onderdeel ervan) wordt gestolen. Bij 

Aedes heb je geen recht op bijstand meer 

Want als je aan een bepaalde verkoper 

gebonden bent, kun je geen model 

krijgen dat hij niet verkoopt.

Als je fi ets niet gestolen of 

totaal verloren is, worden de 

herstellingskosten in principe volledig 

vergoed, op een eventuele franchise na.

In geval van diefstal of total loss 

kan de verzekeraar een vergoeding 

in geld uitkeren of een nieuwe fi ets 

aanbieden via je fi etsenverkoper. Maar 

zelfs in dat laatste geval moet je soms 

bijleggen. Velosafe vergoedt immers in 

natura, maar houdt rekening met een 

afschrijving. De verzekeraar betaalt dus 

maar een deel van de nieuwe fi ets en de 

rest moet je zelf bijpassen.

Let op de afschrijving
De afschrijving is een belangrijk aspect in 

geval van diefstal of total loss.

Ten minste gedurende de drie eerste 

jaren van het contract vergoedt de 

als je daar al twee keer een beroep op hebt 

gedaan tijdens dat verzekeringsjaar.

Maar terwijl de huur van een 

elektrische vervangfi ets zelden wordt 

terugbetaald, is Aedes dan weer het meest 

vrijgevig op dat vlak.

Uitkering in natura of geld
Anders dan bij auto’s ben je bij sommige 

omniumverzekeringen voor e-bikes 

gebonden aan de fi etsenwinkel. 

Herstellingen die onder de dekking 

vallen, mag je dan enkel daar laten 

uitvoeren. En in geval van diefstal of 

total loss van de fi ets kun je je enkel bij 

hen een nieuwe aanschaff en. 

Wij vinden dat een vorm van 

koppelverkoop, die wel interessant is 

voor de verkoper, maar minder voor 

sommige klanten die daar pas na een 

schadegeval achter komen. Zij zouden 

misschien liever het geld uitgekeerd 

krijgen om te kopen wat ze willen. 
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Deze praktische gids (ref. 148) is een 

must voor eindeloos fi etsplezier. 

Als abonnee van het magazine

Test Aankoop betaal je enkel € 1,95 

administratiekosten.

Bestel hem via 02 290 34 86

 of op www.testaankoop.be/

praktischegidsen

De fiets neemt vandaag een steeds 

belangrijkere plaats in op onze wegen. 

Meer en meer mensen gaan met de fiets 

naar het werk en daarnaast is er een nog 

groter peloton dat fietst voor het plezier.

Bijgevolg komt er bij fietsen heel wat 

kijken. Je moet je fiets en bijhorende 

accessoires zorgvuldig kiezen, de wegcode 

kennen, ongelukken voorkomen, jezelf 

wapenen tegen diefstal, je materiaal 

onderhouden en herstellen, routes 

uitstippelen ... Daarnaast zijn er nog een 

hoop andere, complexe vragen zoals rond 

fiscale voordelen en tussenkomst van de 

werkgever voor woon-werkverkeer per 

fiets die een duidelijk antwoord vereisen.

Deze praktische gids helpt je bij de aankoop 

van je fiets en hoe je er vervolgens het 

meeste plezier aan kunt beleven. 

FIETSEN
Kopen met kennis, rijden met plezier
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FIETSEN
Kopen met kennis, rijden met plezier

verzekeraar de aangenomen waarde. Die 

is voordeliger dan de werkelijke waarde 

van de fi ets. Enerzijds zal de vergoeding 

immers hoger zijn. En anderzijds 

vermijd je onaangename verrassingen 

en discussies over de waarde van de fi ets 

voor het ongeval.

De aangenomen waarde wordt 

bepaald op basis van twee factoren: 

de basiswaarde van de elektrische 

fi ets (de werkelijk betaalde prijs) en 

de afschrijving, anders gezegd het 

percentage dat de verzekeraars laten 

ag angen van de ouderdom van de e-bike. 

Bij de meeste bedraagt de vergoeding 

slechts 100 % bij aanvang van het contract 

en daalt ze nadien. Hoe langer je 100 % 

wordt vergoed, hoe beter natuurlijk.

Voor dit criterium hebben 

we rekening gehouden met de 

afschrijvingspercentages gedurende 

de eerste vijf jaar. En die blijken soms 

niet min! Zo daalt de vergoeding in 

zes maanden tijd met 18 % tussen de 12e 

en de 18e maand van het contract bij AG 

Insurance en met zelfs 25 % tussen de 

36e en de 42e maand bij Allianz en 

eBikeInsurance.

De afschrijvingspercentages variëren 

dus aanzienlijk naargelang van het 

contract, waardoor de vergoeding 

sterk kan verschillen. De gunstigste 

vergoedingsregeling vind je bij Enra 

en Safebike, die de e-bike in natura 

vergoeden zonder afschrijving, 

ongeacht de ouderdom van de fi ets 

op het moment van het schadevoorval.

Wachttijd en franchise
Als je e-bike wordt gestolen, vergoeden 

de meeste verzekeraars die pas na een 

bepaalde wach\ ijd (vastgelegd in het 

contract). Wordt je fi ets binnen die 

tijd teruggevonden, dan hoeven ze 

niets te vergoeden, behalve eventuele 

herstellingskosten.

Bij Enra, KBC en VAB heb je 

onmiddellijk recht op een vergoeding. 

Bij de andere contracten varieert de 

wach\ ijd aanzienlijk: van 1 week bij 

Aedes, Callant en Safebike tot 2 weken 

bij Velosafe, 3 weken bij AG Insurance en 

30 dagen bij Ethias.

Bovendien vangt de dekking bij 

Ethias niet onmiddellijk aan. Je 

contract loopt dus al en je betaalt 

ook al een premie, maar eventuele 

schadegevallen binnen deze andere 

soort van wach\ ijd worden niet gedekt. 

Op die manier wil de verzekeraar 

voorkomen dat snoodaards een 

omnium aanvragen nadat de feiten 

al hebben plaatsgevonden. Deze 

wach\ ijd bedraagt 7 dagen als je de 

omniumverzekering niet binnen 2 dagen 

na de aankoop van je nieuwe e-bike 

neemt.

In geval van diefstal of materiële 

schade hanteren de meeste verzekeraars 

een franchise. Alleen bij Aedes betaal je 

nooit eigen risico. Meestal bedraagt de 

franchise € 25 of € 50. Bij Velosafe is het 

eigen risico het hoogst, namelijk 

10 % van het verzekerde bedrag. Bij KBC 

is dat ook het geval bij totaal verlies van 

de fi ets (niet bij diefstal), maar mag de 

eigenaar zijn wrak houden.

Hoeveel kost de verzekering?
De verzekeraars berekenen hun premie 

op basis van één enkel criterium: de prijs 

van de fi ets. Alleen Aedes doet dat niet en 

rekent altijd dezelfde premie aan.

In Nederland neemt het aantal 

diefstallen van elektrische fi etsen 

trouwens zodanig toe, dat de verzekeraars 

in sommige gemeenten (in en rond de 

grote steden) een hogere premie vragen. 

Vroeg of laat zou dat ook in ons land 

kunnen gebeuren.

Zoals je ziet in de tabel, betaal je voor 

een e-bike van € 1 600 tot € 2 800 een 

premie van € 56 tot € 139. En voor een 

fi ets van identiek dezelfde prijs - € 2 800 

- blijkt de duurste verzekering maar liefst 

65 % duurder dan de Beste Koop!

Zowel de prijs als de kwaliteit van 

zo’n fi etsverzekering verschilt dus 

sterk, zowel wat de dekking als wat de 

vergoedingsregeling betrec .

Onze keuze

GOEDE
KWALITEIT79

SAFEBIKE Fietsverzekering
Beste contract en beste prijs-

kwaliteitverhouding voor een fi ets 

van € 1 600. Voordeel: zonder 

afschrijving. Nadeel: hersteller na 

schade ligt vast in het contract.

 

 

GOEDE
KWALITEIT76

AEDES P-Fiets Omnium voor 
nieuwe e-bike
Beste prijs-kwaliteitverhouding 

voor een nieuwe e-bike van 

€ 2 800 (of meer). Voordeel: 

vrij te kiezen hersteller. Nadeel: 

geforceerd fi etsslot vereist bij 

diefstal op een openbare plaats.


