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Premie fietsverzekering gaat verzekerde waarde op enig 

moment te boven 

Voor zowel e-bikes als niet-elektrische stadsfietsen zijn er volop verzekeringen te krijgen. De aflopende 

fietsverzekering loopt vaak gedurende een periode van 3 of 5 jaar. De doorlopende variant is tussentijds te beëindigen. 

Er komt, zeker bij de doorlopende variant een moment dat de totaal betaalde premie hoger is dan de uitkering die 

verzekerde zal ontvangen bij totaal verlies door schade of diefstal. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat dit moment 

sterk verschilt per verzekeraar en mede afhankelijk is van de woonplaats van de verzekerde. 

In het Special Item Tweewielers (REDACTIE: LINK NAAR 

https://download.moneyview.nl/specialitem/2022/12.%20Tweewielers/SI-150_TWEEWIELERS_12-2022_A.pdf) vergelijkt 

MoneyView de gemiddelde kosten en verzekerde waarde van een e-bike en een stadsfiets in Amsterdam en het Groningse 

Winsum. Voor de stadsfiets in Amsterdam is het kantelpunt gemiddeld na vijf jaar bereikt. Voor de Amsterdamse e-bike is dat 

zeven jaar. Fietsers in Winsum betalen aanzienlijk minder voor dezelfde dekkingen, desondanks overschrijdt na zes jaar de 

totaal betaalde gemiddelde premie de verzekerde waarde van een gewone fiets. Voor e-bikes is de balans dan nog lang niet 

bereikt. 

Claimen schade op motorverzekering kan tot 82% aan extra premie kosten 

Voorts onderzocht MoneyView het effect van het claimen van schade bij motorfietsverzekeringen. Conclusie is dat het aan te 

bevelen is om per geval goed na te gaan of claimen zinvol is. Zeker bij relatief kleine schades kan het aan te bevelen zijn om 

níet te claimen. Het indienen van een claim leidt namelijk tot een terugval in het aantal schadevrije jaren en dat kan -

afhankelijk van de situatie- leiden tot zeer forse premiestijgingen in de jaren ná de claim. In het meest extreme door 

MoneyView onderzochte geval (een jongere verzekerde met één schadevrij jaar) gaat om liefst 82% méér premie in 

vergelijking met de premie als er niet geclaimd zou zijn.  

Het Special Item Tweewielerverzekeringen is gratis te downloaden van de website specialitem.nl. 

 

MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating Tweewielers vastgesteld. 

ProductRatings Motorverzekeringen 

Vijf sterren voor Voorwaarden   Vijf sterren voor Prijsstelling 

Motorverzekeringen Volledig Casco (VC)   Motorverzekeringen Volledig Casco (VC) 

a.s.r.   Voordeelpakket motor   ANWB    Motorverzekering 

Univé   Motorverzekering    Univé    Motorverzekering 

Motorverzekeringen Beperkt Casco (BC)   Motorverzekeringen Beperkt Casco (BC) 

a.s.r.   Voordeelpakket motor   ANWB (leden)   Motorverzekering 

Centraal Beheer Motorverzekering    De Goudse   Motorverzekering 

Motorverzekeringen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Motorverzekeringen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 

a.s.r.   Voordeelpakket motor   ANWB (leden)   Motorverzekering 

Interpolis  Motorverzekering    Klaverblad   Motorverzekering 

ProductRatings Bromfietsverzekeringen 

Vijf sterren voor Voorwaarden*    Vijf sterren voor prijsstelling* 

Centraal Beheer  Bromfietsverzekering    a.s.r.   Bromfietsverzekering 

https://download.moneyview.nl/specialitem/2022/12.%20Tweewielers/SI-150_TWEEWIELERS_12-2022_A.pdf
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* Geldt voor alle dekkingsvormen: Volledig Casco, Beperkt Casco en Wettelijke Aansprakelijkheid 

ProductRatings Fietsverzekeringen 

Vijf sterren voor voorwaarden ‘Diefstal & Schade’ Vijf sterren voor prijsstelling ‘Diefstal & Schade’ 

ANWB    Blijven Fietsen Verzekering Allianz Global Assistance 3 jaar looptijd 

Kingpolis   Fietsverzekering   ANWB (leden)   5 jaar looptijd 

       Unigarant   5 jaar looptijd 

Vijf sterren voor voorwaarden ‘Diefstal’  Vijf sterren voor prijsstelling ‘Diefstal’  

Kingpolis   Fietsverzekering   Enra     5 jaar looptijd 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse 

basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, 

inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met productkennissystemen als de MoneyView ProductManager, 

Advisa Online en AeQuote hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele 

markt aan financiële producten. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 
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Jos Kruisman       E-mail: j.kruisman@moneyview.nl 


