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Artikel 1   Begripsomschrijvingen 
1.1 Verzekeringnemer  

Onder verzekeringnemer wordt verstaan degene die op het  moment van schade 
a) als zodanig vermeld staat op het verzekeringscertificaat en b) kan aantonen de 
in Nederland woonachtige wettige eigenaar van de fiets te zijn; 

1.2 Verzekeraar 
De verzekeraar is degene, die het risico draagt, of bij meerdere verzekeraars, 
degenen die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door  of 
namens hem getekende aandeel, zoals vermeld op het verzekeringscertificaat;  

1.3 King Verzekeringen B.V. 
King Verzekeringen B.V., ingeschreven bij Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland onder nummer 09160639, WFD-vergunningnummer 12006622; 

1.4 Fiets 
Onder fiets wordt verstaan de op het verzekeringscertificaat omschreven nieuwe 
fiets of elobike met een veiligheidsslot als omschreven in artikel 1 lid 10 en met 
een minimale wielmaat van 26 inch; 

1.5 ATB 
Een ATB is een fiets met een wielmaat van 26 inch of groter en/of als zodanig door 
de fabrikant getypeerd en bij aflevering niet uitgerust met spatborden, 
bagagedrager, verlichting of vast slot; 

1.6 Verzekerde waarde 
De als zodanig op het verzekeringscertificaat vermelde verzekerde waarde van de 
fiets; 

1.7 Gebeurtenis 
Een gedekt voorval als omschreven in artikel 5, waarvan het plaatshebben bij de 
aanvang van de verzekering nog onzeker is en dat schade in de zin van de 
verzekering veroorzaakt; 

1.8 Verzekeringscertificaat 
Een door verzekeringnemer namens de verzekeraar van King Verzekeringen B.V. 
ontvangen verzekeringscertificaat; 

1.9 Stichting ART  

Stichting ART diefstal preventie tweewielers, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Amsterdam onder nummer 41188992; 

1.10 Veiligheidsslot 
Een door Stichting ART en/of verzekeraar goedgekeurd vast slot van tenminste 
categorie 2, waarvan merk, type en sleutelnummer bij de verzekeraar bekend zijn. 

 
Artikel 2  Grondslag 
De door de verzekeringnemer ingediende verzekeringsaanvraag en de direct of later 
door hem verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen vormen de grondslag voor 
deze verzekering. Het op basis hiervan namens verzekeraar door King Verzekeringen 
B.V. opgemaakte verzekeringscertificaat en andere ondertekende documenten of 
mededelingen die verzonden worden aan het bij King Verzekeringen B.V. laatst bekende 
(e-mail) adres van de verzekeringnemer, geven de inhoud van de overeenkomst weer. 
De verzekeringnemer die reeds twee maal door de verzekeraar is schadeloos gesteld 
wegens diefstal of totaal verlies van een fiets kan geen gebruik maken van deze 
verzekering. Is, ondanks deze bepaling een verzekeringscertificaat uitgereikt, dan zal dit 
niet rechtsgeldig zijn en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. 
 
Artikel 3  Duur en beëindiging  
3.1 De dekking onder deze verzekering is van kracht gedurende de termijn vermeld op 

het verzekeringscertificaat en gaat in op de begindatum als vermeld op het 
verzekeringscertificaat. Binnen 30 dagen na ontvangst van verzekeringsaanvraag 
ontvangt verzekeringnemer na acceptatie van de verzekering een definitief 
verzekeringscertificaat namens de verzekeraar van King Verzekeringen B.V.; 

3.2 De verzekeraar kan de verzekering via King Verzekeringen B.V. beëindigen door 
opzegging per aangetekende post met ontvangstbevestiging aan het laatst bekende 
adres van verzekeringnemer met inachtneming van een termijn van 14 dagen, 
indien de verzekeringnemer zijn verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de 
verzekeringsvoorwaarden niet of niet ten volle nakomt; 

3.3 De verzekeringsdekking eindigt na afloop van de in artikel 3.1 omschreven termijn 
of, ingeval dat moment eerder ligt, op het moment dat: 
a. de fiets door verzekeringnemer wordt verkocht of op enig andere manier van 

eigenaar verandert; 
b. de fiets door diefstal of op andere wijze totaal verloren gaat; 
c. een fiets aan verzekeringnemer wordt vergoed overeenkomstig het bepaalde in 

de artikelen 10, 11, 12, 13 of 14; 
d. blijkt dat in strijd met artikel 7.2 is gehandeld; In dit geval zal tot royement van de 

verzekering worden overgegaan zonder premierestitutie; 
e. verzekeringnemer zich langer dan één maand buiten Nederland heeft gevestigd; 

3.4 Indien King Verzekeringen B.V. namens de verzekeraar binnen 28 dagen na 
ontvangst van de verzekeringsaanvraag niet blijvend in het bezit is van de 
verschuldigde premie, zal de verzekering geacht worden niet te zijn aangegaan en 
zal derhalve geen recht op schadevergoeding bestaan; 

 
Artikel 4  Premiebetaling 
4.1     De fiets is verzekerd conform deze voorwaarden mits via King Verzekeringen B.V. 
de verzekeraar binnen 28 dagen  

na ontvangst van de verzekeringsaanvraag, blijvend in bezit  is van de 
verschuldigde premie. 

4.2 De premie wordt bepaald door de gekozen dekking, het soort fiets (fiets dan wel 
ATB), de verzekerde waarde en de woonplaats van verzekeringnemer. 

 Bij verhuizing in de verzekeringsperiode zal geen premieaanpassing plaatsvinden.  
4.3 De premie en de (administratie)kosten en assurantiebelasting, worden berekend op 
het moment van aankoop van  
 de fiets.  
4.4 In geen geval vindt premierestitutie plaats. 
 

Artikel 5  Omvang van de verzekeringsdekking  
Afhankelijk van de op het verzekeringscertificaat omschreven dekking geeft deze 
verzekering dekking voor de volgende gebeurtenissen:  
5.1 in geval van de dekking ‘Diefstal basis’ en ‘Diefstal’ : verlies van de fiets ontstaan 

door diefstal van de volledige fiets, uitsluitend indien de fiets ten tijde van de diefstal 
deugdelijk was afgesloten; 

5.2 in geval van de dekking ‘Diefstal en casco’, beschadiging of totaal verlies van de 
fiets ontstaan door: 
a. diefstal van de fiets, uitsluitend indien de fiets ten tijde van de diefstal deugdelijk 

was afgesloten, alsmede door diefstal van de fiets onder andere omstandigheden 
zoals beroving of afpersing; 

b. brand, ontploffing, blikseminslag en aanrijding/overrijding; 
c. elk ander van buiten komend onheil anders dan onder artikel 5.2, sub a en b, met 

dien verstande dat bij meerdere partiële schaden gedurende de looptijd van de 
verzekering in totaal nimmer meer dan de verzekerde waarde wordt uitgekeerd; 

5.3  Voor schade als gevolg van terrorisme of gedragen ter voorbereiding daarvan, 
hierna te noemen het ‘terrorismerisico’ is de schadevergoeding beperkt tot een 
uitkering zoals omschreven in het clausuleblad terrorisme van de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V. De afwikkeling van 
schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het 
Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. De omschrijving van de terrorismedekking en het 
bijgehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. zijn op 12 juli 2003 
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder 
nummer 78/2003 en onder nummer 79/2003. 

      
Een fiets wordt eerst geacht deugdelijk te zijn afgesloten indien deze is afgesloten met 
het op het verzekeringscertificaat vermelde en door Stichting ART goedgekeurde, vaste 
veiligheidsslot. 
 
Artikel 6   Dekkingsgebied  
Wereld 
 
Artikel 7  Voorwaarden voor dekking  
De verzekeringnemer is verplicht op straffe van verlies van rechten uit deze 
overeenkomst: 
7.1  zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen, waarbij verzekeraar zich 
het recht voorbehoud om te korten op de uitkering bij overschrijding van deze termijn: 

a. een gebeurtenis bij King Verzekeringen B.V. schriftelijk te melden; 
b. bij beschadiging: 

1. indien deze meer dan € 100,-- bedraagt, King Verzekeringen B.V. 
toestemming te vragen middels een schadeformulier en een schadetaxatie 
van een erkende rijwielzaak, alvorens opdracht tot reparatie te geven; 

2. na reparatie de originele reparatienota van een erkend fietsenhersteller in te 
zenden; 

c. bij diefstal: daarvan binnen vijf dagen aangifte te doen bij de politie in de plaats 
waar de diefstal heeft plaatsgevonden; 

 en 
d. de volgende zaken dienen overlegd te worden: 

1. een door de politie opgemaakt proces-verbaal te overleggen; 
2. per slot alle originele en volledige sleutels of, in geval van artikel 7.2 sub d, 

de duplicaatsleutel(s), waarvan per slot minimaal 1 sleutel gebruikssporen 
dient te vertonen en waarvan de nummers overeenkomen met de bij de 
verzekeraar geregistreerde nummers via King Verzekeringen B.V. aan de 
verzekeraar te overleggen. In geen geval kan de wijze of tijdstip waarop 
sleutels verloren zijn gegaan, aan de verzekeraar worden tegengeworpen. 
Het risico van het versturen van de sleutels ligt bij verzekerde; 

3. de aankoopnota in te zenden.  
4. een volledig ingevuld schadeformulier in te zenden; 
5. in geval van een elobike tevens: de boordcomputer behorende bij de 

gestolen fiets; 
 

e. voorts: 
1. alle relevante bescheiden aan King Verzekeringen B.V.  toe te zenden; 
2. alle door of namens de verzekeraar gevraagde inlichtingen te verstrekken; 
3. alle door of namens de verzekeraar gegeven aanwijzingen op te volgen; 
4. King Verzekeringen B.V. terstond kennis te geven indien de vermiste fiets is 

teruggevonden. 
7.2  algemeen: 

a. alle voorzorgen te nemen ter voorkoming van verlies of schade aan de fiets; 
b. zich te onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar kan benadelen; 

Verzekeringnemer is niet bevoegd zonder toestemming van de verzekeraar enige 
maatregel in of buiten rechte te nemen; 

c. indien de fiets onbeheerd achtergelaten of gestald wordt: de fiets deugdelijk af te 
sluiten middels een door Stichting ART goedgekeurd vast veiligheidsslot en 
eventueel extra slot(en) en deze te gebruiken op de wijze waarvoor het is 
ontworpen; bij kabel-, ketting- en beugelsloten betekent dit vastzetten aan een 
aard- of nagelvast voorwerp; 

d. bij verlies/kapot gaan van een sleutel hiervan binnen 3 x 24 uur één sleutel of, bij 
verlies/kapot gaan van beide sleutels, twee duplicaatsleutels te laten 
vervaardigen bij de leverancier van het slot en hiervan terstond schriftelijk 
melding te maken bij King Verzekeringen B.V. Indien verloren sleutels worden 
teruggevonden dient dit ook binnen 3 x 24 uur schriftelijk bij King Verzekeringen 
B.V. te worden gemeld; 

e. geen sleutel(s) te laten bijmaken anders dan in het geval als hierboven onder 
artikel 7.2 sub d. is omschreven en indien één of meer duplicaatsleutel(s) worden 
vervaardigd, hiervan binnen 3 x 24 uur schriftelijk melding te maken bij King 
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Verzekeringen B.V. ; 
f. bij vervanging van een slot hiervan binnen 3 x 24 uur schriftelijk melding te 

maken bij King Verzekeringen B.V.  waarbij het type slot en de sleutelnummers 
dienen te worden vermeld; 

g. als datum van melding aan verzekeraar van vervaardiging van duplicaat sleutels 
en/of vervanging slot, wordt genomen de datum van ontvangst van de 
schriftelijke/email melding bij King Verzekeringen B.V. Aangeraden wordt de 
melding per aangetekend schrijven door te geven. Na ontvangst zal King een 
ontvangstbevestiging aan verzekerde sturen, welke in geval van twijfel geldt als 
bewijs dat een melding is gedaan. 

 
Artikel 8  Samenloop  
Indien blijkt dat aanspraak op polisdekking onder enig andere verzekering, al dan niet 
van oudere datum, gemaakt kan worden of gemaakt zou kunnen worden als deze via 
King Verzekeringen B.V. bij de verzekeraar gesloten verzekering niet zou hebben 
bestaan, geldt deze verzekering slechts voor zover de aanspraken onder deze 
verzekering het bedrag te boven gaan waarop verzekerde elders recht heeft of zou 
hebben. Een eigen risico op die andere verzekering komt niet voor vergoeding in 
aanmerking. 
 
Artikel 9  Uitsluitingen 
Van de verzekering is uitgesloten beschadiging of (totaal) verlies van de fiets: 
9.1 ontstaan tijdens deelneming aan een wedstrijd of training daarvoor; 
9.2 ontstaan tijdens gebruik voor verhuur; 
9.3 bestaande uit waardevermindering of geldelijk nadeel wegens het niet kunnen 

gebruiken van de fiets; 
9.4 die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud, 

geleidelijke inwerking van weersinvloeden; 
9.5 aan banden, jasbeschermers, snelbinders, kabels, bel en schade door krassen of 

schrammen, tenzij door hetzelfde ongeval ook andere, wel gedekte schade aan de 
fiets is ontstaan; 

9.6 Accu: schade aan batterijen, accu’s en oplader van elobike; 
9.7 ontstaan, veroorzaakt of vergroot als deze voor de verzekeringnemer het zekere 

gevolg is van zijn handelen of nalaten; 
9.8 door diefstal, indien niet voldaan wordt aan de verplichting alle originele sleutels, of 

in geval van artikel 7.2 sub d de duplicaatsleutels, te overleggen, waarvan de 
nummers moeten overeenkomen met de geregistreerde nummers. In geen geval 
kan de wijze of tijdstip van verloren gaan van sleutels aan verzekeraar worden 
tegengeworpen! 

9.9 door natuurrampen, atoomkernreacties, molest, terrorisme, oorlog of een daarmee 
overeenkomende toestand of ontstaan als gevolg van onlusten, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van wapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen; 

9.10 als gevolg van het niet-nakomen van zijn verplichtingen door de 
verzekeringnemer, tenzij ten genoegen van de verzekeraar wordt aangetoond dat 
de belangen van de verzekeraar hierdoor niet geschaad zijn; 

9.11 bij diefstal: indien de fiets onbeheerd of gestald wordt achtergelaten en niet 
deugdelijk op slot stond of indien een slot niet gebruikt werd op de wijze waarvoor 
het is ontworpen; 

9.12 door diefstal: bij het niet in acht nemen van de termijnen als gesteld in artikel 7.1 
sub c; 

9.13 welke is ontstaan bij het door de verzekeringnemer plegen van of deelnemen aan 
een misdrijf of poging daartoe; 

9.14 door diefstal, indien het in het proces-verbaal genoemde framenummer niet 
overeen komt met het bij King Verzekeringen B.V. geregistreerde framenummer. 

De uitsluiting genoemd in artikel 9.1 geldt niet indien de verzekeringnemer kan aantonen 
dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben 
voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheid geen enkel verwijt treft. 
 
Artikel 10 Eigen risico 
Het op het verzekeringscertificaat vermelde eigen risico geldt per gebeurtenis. 
 
Artikel 11 Afschrijving 

Het afschrijvingspercentage staat vermeld op het verzekeringscertificaat.  
 
Artikel 12 Schadevergoeding dekking ‘Diefstal basis’ 
Bij verlies door diefstal van de fiets binnen de verzekeringstermijn:  
Vergoeding tot maximaal de op het verzekeringscertificaat vermelde verzekerde waarde 
bij aanschaf van een nieuwe vervangende fiets bij de op het verzekeringscertificaat 
vermelde rijwielzaak, een en ander onder verrekening van de op het 
verzekeringscertificaat vermelde eigen risico en afschrijving. 
Is de aankoopwaarde als vermeld op het verzekeringscertificaat van de gestolen of 
verloren gegane fiets hoger dan de aankoopwaarde van de nieuw te leveren fiets, dan 
wordt een (verlaagde) pro rata uitkering over de in het certificaat vermelde verzekerde 
waarde gedaan.  
In geen geval vindt er een uitkering in geld plaats. 
 
Artikel 13 Schadevergoeding dekking ‘Diefstal’ 
Bij verlies door diefstal van de fiets binnen de verzekeringstermijn: 
in natura door levering van een nieuwe fiets ter waarde van maximaal de verzekerde 

waarde als vermeld op het verzekeringscertificaat, een en ander onder verrekening van 
de op het verzekeringscertificaat vermelde eigen risico en afschrijving. 
 
Artikel 14 Schadevergoeding dekking ‘Diefstal en casco’: 
In geen geval wordt gedurende de looptijd per polis meer uitgekeerd dan de verzekerde 
waarde, een en ander met verrekening van de op het verzekeringscertificaat vermelde 
eigen risico en afschrijving. 
14.1 bij beschadiging van de fiets binnen de verzekeringstermijn: 
 de reparatiekosten, verminderd met het eigen risico, tenzij deze kosten hoger 

uitkomen dan het verschil tussen de waarde van de fiets onmiddellijk voor de 
gebeurtenis en de waarde van de restanten daarna; in dat geval is er sprake van 
totaalverlies, waarbij schadevergoeding geschiedt conform lid 2 van dit artikel; 

14.2 bij totaalverlies of verlies door diefstal van de fiets binnen de verzekeringstermijn: 
in natura door levering van een nieuwe fiets ter waarde van maximaal de 
verzekerde waarde als vermeld op het verzekeringscertificaat; 

 
Artikel 15 Levering bij schade en overige bepalingen 

15.1   Levering van een nieuwe fiets vindt plaats door de op het verzekeringscertificaat 
vermelde rijwielzaak/distributeur.  

Voorts geldt dat: 
15.2 indien de gestolen fiets vóór levering van de vervangende fiets wordt 

teruggevonden, vervalt het recht op schadevergoeding in het kader van deze 
verzekering. Beschadiging van de fiets ontstaan in deze periode wordt alleen 
vergoed in geval van de dekking ‘Diefstal en casco’;  

15.3 door betaling van schade, de rechten van de verzekeringnemer tot het bedrag van 
betaling overgaan op de verzekeraar. De verzekeraar die de schade heeft betaald, 
doet afstand van zijn wettelijk recht van verhaal  jegens gemachtigde gebruiker(s) 
en de medeopzittende(n), tenzij voor hen een verplichting of uitsluitingsbepaling van 
toepassing is. Verplichtingen of uitsluitingen die tegenover verzekeringnemer 
gelden, zijn eveneens toepasselijk tegenover de gemachtigde gebruiker(s); 

15.4 de verzekeringnemer verplicht is, indien de verzekeraar dit wenst, alle rechten die 
hij ter zake van de schade tegenover anderen mocht hebben schriftelijk aan de 
verzekeraar over te dragen; 

15.5 voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden geregeld, deze door een 
door de verzekeraar voor zijn rekening in te schakelen deskundige wordt 
vastgesteld. 

 
Artikel 16  Schadeafhandeling 
Alle schadepapieren/-bescheiden dienen te worden verzonden naar King Verzekeringen 
B.V., Postbus 148, 8530 AC te Lemmer. 
Alle vorderingen of rechten die verzekerde uit hoofde van de verzekering tegen 
verzekeraar meent te hebben, dienen binnen 12 maanden nadat de verzekeraar via King 
Verzekeringen B.V. zijn definitieve standpunt heeft bepaald, in rechte aanhangig te 
worden gemaakt, bij gebreke waarvan elk recht vervalt.  
 
Artikel 17  Klachtenregeling 
Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst dienen eerst aan het 
Klachtenbureau van King Verzekeringen B.V. te worden voorgelegd. Mocht het oordeel 
van King Verzekeringen B.V. niet bevredigend zijn, dan kan de klacht worden 
voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid), Postbus 93257, 
2509 AG Den Haag, aansluitnummer 300 00 3735. Ook kan eventueel het geschil 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
Artikel 18 Privacy 
Persoonsgegevens zijn opgenomen in het bestand van King Verzekeringen B.V., welke 
is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder 
nummer 1317691. De gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld 
worden. 
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VOORWAARDEN PECHHULP 13-01 (alleen van toepassing indien deze dekking op het 
polisblad staat vermeld) 
Wat wordt verstaan onder:  
(Abonnement)Houder 
De eigenaar en bestuurder van een rijwiel die een pechhulp abonnement voor dat rijwiel 
heeft afgesloten. Indien een pechhulp abonnement is afgesloten, staat deze dekking op 
het polisblad vermeld. 
 
Technisch defect 
Het uitvallen van het rijwiel (waaronder te verstaan het niet kunnen vervolgen van de 
weg) in Nederland door: 
- mechanische gebreken zoals kettingbreuk en framebreuk 
- lege/lekke band(en) 
- schade bij een ongeval 
 
Pechhulp 
Pechhulp (electrische) fietsen voor onderweg 
 
Voor welke fietsen kan het abonnement Pechhulp worden afgesloten? 

Het abonnement Pechhulp kan worden afgesloten voor nieuwe en gebruikte fietsen en 
elektrische fietsen wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• Gebruikte fietsen en elektrische fietsen dienen eerst een onderhoudsbeurt bij 
een rijwielhandelaar te ondergaan voordat er een het abonnement Pechhulp 
kan worden afgesloten 

• De fiets of elektrische fiets mag niet ouder zijn dan 5 jaar. 
 
Wie heeft recht op Pechthulp? 

• Pechhulp wordt uitsluitend geboden aan de Houder en voor het rijwiel met 
framenummer zoals deze vermeld staan op de polis abonnement Pechhulp 

• Het abonnement Pechhulp is persoonsgebonden en niet overdraagbaar 
• De Houder dient bovendien geldig legitimatiebewijs te tonen 

 
Waar wordt u geholpen? 
In heel Nederland indien: 

• de Houder tenminste 3 kilometer verwijderd is van het woonadres, het 
vakantieadres, het tijdelijke domicilie of de parkeerplaats van de auto; 

• de Houder onderweg is binnen een straal van 30 km van het woonadres, het 
vakantieadres, het tijdelijke domicilie van de Houder of de parkeerplaats van 
de auto; 

• de plaats vrij toegankelijk is voor de Pechhulp-servicewagen, dit ter 
beoordeling door de pechhulp verlener. 

 
Waar wordt u niet geholpen? 
Er is geen recht op pechhulp op het woonadres, vakantieadres, tijdelijk domicilie van de 
Houder of de parkeerplaats van de auto en indien er pech is  buiten een straal van 30 
km van het woonadres van de Houder. 
Pechhulp wordt niet geboden op plaatsen die niet vrij toegankelijk zijn voor de Pechhulp-
servicewagen. 
 
Welke hulp wordt geboden? 

• 24 uurs alarmnummer 365/366 dagen per jaar 

• Hulp bij uitval van fiets in Nederland (het niet kunnen vervolgend van de 
weg) door de volgende oorzaken 

� Beschadiging of verlies van de gehele fiets 
� Mechanische gebreken, zoals kettingbreuk of framebreuk 
� Lekke band 

• Hulp bij uitval van de berijder in Nederland door tijdens de fietsrit opgelopen 
letsel, waardoor hij/zij niet in staat is verder te kunnen fietsen 

• Hulp in Nederland bij uitval bij lichamelijke problemen door medische 
oorzaak, waardoor de berijder zijn/haar weg niet kan vervolgen 

• Aansluitend aan de hulpverlening verzorgen vna transport van de berijder 
met zijn/haar fiets naar*: 

� Startpunt 
� Huisadres 
� Fietsenmaker (eigen of dichtstbijzijnde teneinde reparatie te 

kunnen starten) 
*naar keuze van berijder en afhankelijk van uw polisvoorwaarden 

 
Het abonnement Pechhulp  voorziet tevens in vervoer van het rijwiel en de opzittende 
van maximaal 1 andere deelnemer aan de rit naar dezelfde plaats als de Houder, in 
geval van een technisch defect als hierboven is omgeschreven en waarbij sprake is van 
recht op Pechhulp. 
 
Wanneer wordt u niet geholpen? 
Geen hulp wordt verleend indien  u uw weg niet kunt vervolgen als gevolg van: 

• een lege accu, indien deze voor het begin van de rit verzuimd is tijdig op te 
laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de 
actieradius als opgegeven door de leverancier (elektrische fiets) 

• opzet van de Houder of iemand die bij de hulpverlening belang heeft 
• u hulp inroept terwijl u de wet overtreedt 
• deelneemt aan wedstrijden en georganiseerde (prestatie)tochten 
• u niet kunt aantonen dat u eigenaar bent van de fiets en Houder van het 

abonnement 
 
Wat mag u van de Pechhulp verwachten? 
De pechhulpverlener zal haar diensten verlenen in goed overleg met de Houder, binnen 

redelijke termijn en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe 
omstandigheden dat niet onmogelijk maken.  
Kingpolis is vrij in de keuze van degenen die voor de hulpverlening worden 
ingeschakeld.  
 
Uitsluiting aansprakelijkheid 
De pechhulpverlener is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet aansprakelijk 
voor schade die een gevolg is van tekortkomingen en fouten van derden, onverlet de 
eigen aansprakelijkheid van deze derden. 
 
Hoe vaak heeft u recht op hulp? 
Het abonnement Pechhulp voor een (elektrische) fiets geeft maximaal zeven keer per 
jaar recht op pechhulp, waarvan maximaal twee keer vanwege een lekke band. 
Pechhulp wordt verleend gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
 
Begin en looptijd van het abonnement Pechhulp 
Het recht op Pechhulp bestaat vanaf de ingangsdatum van het abonnement, zijnde 5 
dagen na de datum van aanvraag, tot één jaar daarna. 
 
Het abonnement Pechhulp wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.  
 
Het abonnement Pechhulp voor fietsen en elektrische fietsen kan jaarlijks worden 
verlengd. Verlenging is mogelijk nadat uw rijwiel een onderhoudsbeurt heeft ondergaan 
bij uw rijwielhandelaar. 
 
Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden door gegeven aan Kingpolis of via 
info@kingpolis.nl 
 
Fraude en misbruik 

In geval van fraude of misbruik van het abonnement Pechhulp kunnen de totale kosten 
voor de verleende dienstverlening in rekening gebracht worden bij de Houder.  
Misbruik kan door de pechhulpverlener en/of door de tweewielerspecialist worden 
geconstateerd.  
 
 
 
 
 


