
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ FIETSVERZEKERINGEN DIEFSTAL 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (4%) Opzegtermijn 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn (in maanden) in het eerste verzekeringsjaar? 1,0 

  Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn (in maanden) na het eerste verzekeringsjaar? 1,0 

  Premierestitutie Krijgt een verzekeringnemer geld terug bij totaal verlies gedurende de verzekeringsduur? 1,0 

Acceptatie (12%) Maximaal verzekerde waarde fiets Wat is de maximum te verzekeren waarde van de fiets om de verzekering te kunnen afsluiten? 0,5 

  Maximaal verzekerde waarde e-bike Wat is de maximum te verzekeren waarde van de e-bike om de verzekering te kunnen afsluiten? 0,5 

  Acceptatie 2e hands fiets Wordt een tweedehands fiets geaccepteerd? 1,0 

  Max ouderdom fiets Wat is de maximum geaccepteerde ouderdom van de te verzekeren fiets? 1,0 

  Min. leeftijd gebruiker Wat is de minimum leeftijd van de gebruiker van de te verzekeren fiets? 1,0 

  Deels zakelijk gebruik Is deels zakelijk gebruik van de fiets toegestaan? 0,5 

Dekking (34%) Dekkingsgebied diefstal Wat is het dekkingsgebied bij diefstal van de fiets? 0,5 

  Diefstal afgesloten ruimte Is diefstal van de fiets uit een afgesloten ruimte gedekt? 0,5 

  Diefstal onderdelen Is diefstal van vaste onderdelen (zoals stuur of zadel) van de fiets gedekt? 0,5 

  Diefstal schade Is, na het terugvinden van de fiets, schade die tijdens diefstal is ontstaan gedekt? 1,0 

  Diefstal poging Is schade aan de fiets door een poging tot diefstal gedekt? 1,0 

  Overleggen originele sleutels Moet de verzekeringnemer bij diefstal van de fiets twee originele fietssleutels hebben? 0,5 

  Vandalisme Is schade aan de fiets door vandalisme gedekt? 1,0 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ FIETSVERZEKERINGEN DIEFSTAL 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Dekking (34%) Accessoires standaard bedrag Welk bedrag aan niet af-fabriek toegevoegde accessoires is standaard meeverzekerd? 1,0 

  Accessoires maximaal bedrag Welk bedrag aan niet af-fabriek toegevoegde accessoires kan maximaal worden meeverzekerd? 1,0 

  Diefstal accessoires Is diefstal van niet-elektronische vaste accessoires (zoals kinderzitjes of fietsmand) gedekt? 1,0 

  Vervangende fiets bij reparatie Is er tijdens reparatie van de fiets recht op een vervangende fiets? 1,0 

  Vervangende fiets bij diefstal Is er na diefstal van de fiets recht op een vervangende fiets? 0,5 

Accu e-bike (6%) Accu diefstal Is diefstal van alleen de accu van een e-bike verzekerd? 1,0 

  Accu eigen risico Wat is het eigen risico bij diefstal/schade aan de accu van een e-bike? 1,0 

  Accu afschrijving Welke afschrijving wordt toegepast op de accu van een e-bike (%)? 1,0 

Eigen risico (5%) Eigen risico keuze Is het mogelijk om te kiezen voor een (ander) eigen risico? 1,0 

  Eigen risico diefstal fiets Wat is het eigen risico bij diefstal van de fiets? 1,0 

Uitkering (26%) Uitkeringspercentage 1e jaar Wat is het uitkeringspercentage in het 1e jaar bij totaal verlies? 1,5 

  Uitkeringspercentage 2e jaar Wat is het uitkeringspercentage in het 2e jaar bij totaal verlies? 1,5 

  Uitkeringspercentage 3e jaar Wat is het uitkeringspercentage in het 3e jaar bij totaal verlies? 1,5 

  Uitkeringspercentage 4e jaar Wat is het uitkeringspercentage in het 4e jaar bij totaal verlies? 1,0 

  Uitkeringspercentage 5e jaar Wat is het uitkeringspercentage in het 5e jaar bij totaal verlies? 1,0 

  Uitkeringspercentage 6e jaar Wat is het uitkeringspercentage in het 6e jaar bij totaal verlies? 0,5 

Pechhulp (9%) Pechhulp dekkingsgebied Wat is het dekkingsgebied bij pechhulp? 1,5 

  Pechhulp noodreparatie Is noodreparatie langs de weg gedekt? 1,0 

  Pechhulp lege accu Is pechhulp bij een lege accu gedekt? 1,0 

  Pechhulp woon- of vakantieadres Is pechhulp gedekt op het woon- of vakantieadres van verzekerde? 1,0 

  Pechhulp vervoer fiets Is vervoer van de fiets naar een rijwielhandelaar gedekt? 1,0 

  Pechhulp vervoer opzittende(n) Is vervoer van opzittende(n) gedekt? 1,0 

  Pechhulp vervoer andere deelnemer Is bij pech tijdens een fietstocht ook het vervoer van een andere deelnemer gedekt? 1,0 

  Pechhulp frequentie Hoe vaak heeft verzekerde recht op pechhulp (per jaar)? 0,5 

Extra dekkingen (4%) OIV verzekerd bedrag overlijden Wat is het verzekerd bedrag bij overlijden? 0,5 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ FIETSVERZEKERINGEN DIEFSTAL 2022 
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 Extra dekkingen (4%) OIV verzekerd bedrag blijvende invaliditeit Wat is het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit? 0,5 

  Schadeverhaal dekking Is het mogelijk een dekking voor schadeverhaal af te sluiten? 1,0 

  Schadeverhaal dekkingsgebied Wat is het dekkingsgebied bij schadeverhaal (verhaalsbijstand/juridische hulp)? 1,0 

 


