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Voorwaarden Bromfietsverzekering 
Dit zijn de voorwaarden Bromfietsverzekering van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de 

algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en 

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet 

met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het 

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht 

op hebt.  

 

Hoe leest u deze polisvoorwaarden? 
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden 

wat u zoekt. 

 

Wilt u meer informatie? 
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via 

een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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Uitleg van gebruikte begrippen 
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden 

uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.  

 

- Bromfiets:  

- de bromfiets die op uw polisblad staat vermeld op twee of drie wielen, die is uitgerust met een 

verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van maximaal 50 cm3 of met een elektromotor. De 

motor is zo gebouwd dat de maximale snelheid niet hoger kan zijn dan 45 kilometer per uur. 

- De bromfiets die op uw polisblad staat vermeld op vier wielen met een ledig gewicht minder dan 

350 kilogram. In een elektrisch aangedreven bromfiets is dat exclusief het gewicht van de 

batterijen. De bromfiets is uitgerust met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking met 

een cilinderinhoud van maximaal 50 cm3 of met een ander type motor met een netto vermogen 

van maximaal 4 kW. De motor is zo gebouwd dat de maximale snelheid niet hoger kan zijn dan 45 

kilometer per uur.  

- Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, inclusief 

gevolgschade. Ook als iemand als gevolg hiervan overlijdt. 

- Schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van onroerende en 

roerende zaken, waaronder dieren, inclusief gevolgschade.  
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Algemeen 
Deze verzekering geeft dekking voor het onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).  

De WA-dekking is een verplichte verzekering.  

 

Als er schade is ontstaan met of door uw bromfiets aan iemand anders of aan de spullen van iemand 

anders en u bent daar aansprakelijk voor, dan hebt u daarvoor de WA verzekering.  

 

In deze voorwaarden leest u wat deze verzekering inhoudt.  

 

1. Wie is verzekerd? 
Deze verzekering geldt voor de verzekeringnemer en voor anderen die per onderdeel in deze 

voorwaarden worden vermeld in het hoofdstuk ‘Wie is verzekerd?’ 

 

2. In welke landen bent u verzekerd? 
U bent verzekerd in de landen die op het internationaal verzekeringsbewijs staan en die niet zijn 

doorgestreept. Wordt uw bromfiets vervoerd tussen twee landen die op het internationaal 

verzekeringsbewijs staan, dan geldt de verzekering ook. 

 

3. Welke bromfiets is verzekerd? 
De bromfiets die op het polisblad staat, is verzekerd.  

3.1 Vervangende bromfiets  

Is uw bromfiets in reparatie, revisie of onderhoud bij een daarvoor ingericht en erkend bedrijf, dan 

verzekeren wij ook de vervangende bromfiets die u gebruikt tijdens de periode van reparatie, 

revisie of onderhoud. Dit moet een soortgelijke bromfiets zijn als uw eigen bromfiets.  

 

De vervangende bromfiets is tijdens deze periode op dezelfde manier verzekerd als uw eigen 

bromfiets.  
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4. Wat valt buiten de verzekering? 
Wij betalen geen schadevergoeding als de schade is ontstaan door: 

- Ander of niet toegestaan gebruik 

U gebruikt uw bromfiets op een andere manier dan u aan ons hebt opgegeven toen u de 

verzekering afsloot. U gebruikt uw bromfiets voor iets wat volgens de wet niet mag.  

- In beslagname 

Uw bromfiets is in beslag genomen of gevorderd door een overheid. 

Ongeldig rijbewijs 

De bestuurder van uw bromfiets heeft geen rijbewijs dat in Nederland geldig is. Of er staan 

bepalingen in het rijbewijs waaraan de bestuurder niet voldoet. Of de politie of rechter heeft 

besloten dat de bestuurder tijdelijk niet mag rijden.  

Er is wel dekking als het rijbewijs uitsluitend ongeldig is door het verstrijken van de 

geldigheidstermijn en de bestuurder nog geen 76 jaar is.  

Als wij verplicht zijn een uitkering te betalen aan een derde, dan verhalen wij de schade op de 

verzekerde die de schade onder invloed heeft veroorzaakt.  

- Rijden onder invloed 

De bestuurder kan de bromfiets niet veilig besturen of mag de bromfiets niet besturen omdat 

de bestuurder alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen heeft gebruikt. 

We vergoeden ook geen schade als de bestuurder weigert mee te werken aan een ademtest, 

urinetest of bloedproef.  

Als wij verplicht zijn een uitkering te betalen aan een derde, dan verhalen wij de schade op de 

verzekerde die de schade onder invloed heeft veroorzaakt.  

- Terreinrijden 

U rijdt onnodig met uw bromfiets op plaatsen waar voor dagelijks gebruik van uw bromfiets 

gewoonlijk niet wordt gereden.  

- Verhuur 

U verhuurt uw bromfiets of gebruikt uw bromfiets om personen tegen betaling te vervoeren.  

- Wedstrijden 

U neemt deel aan ritten of wedstrijden, waarbij het om snelheid of behendigheid gaat. Er is wel 

dekking als u meedoet aan puzzelritten in Nederland. Deze rit mag niet langer duren dan 24 uur 

en de snelheid mag voor de uitslag niet beslissend zijn. 

 

5. Welke informatie geeft u aan ons door? 
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie over uw bromfiets. Onder andere de snelheid, 

cilinderinhoud, het aantal versnellingen en het gebruik van uw bromfiets. Daarnaast geeft u 

informatie over uzelf, waaronder uw woonplaats. Deze gegevens gebruiken we voor het berekenen 

van de premie.  

 

Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons 

door. Afhankelijk van de wijziging kunnen wij de premie aanpassen op de datum dat de wijziging 

ingaat.  
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6. Wat doet u bij schade? 

6.1 Uw verplichtingen 

Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden 

verzekeringen. Daarnaast doet u in de volgende gevallen aangifte bij de politie: 

- diefstal; 

- verduistering; 

- joyriding; 

- inbraak; 

- vernieling;  

- oplichting.  

 

Bij oplichting, verduistering of diefstal geven wij de gegevens van uw bromfiets door aan de 

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit (VbV). Wij kunnen hiermee door de overheid 

erkende organisaties inschakelen om uw bromfiets terug te vinden en terug te bezorgen.  

U kunt zelf ook rechtstreeks de diefstal of vermissing aan de stichting VbV doorgeven via 

telefoonnummer 055-7410001 of via www.stichtingvbv.nl. 

U kunt zelf ook rechtstreeks de vermissing van uw bromfiets doorgeven aan de FGD Alarmcentrale, 

telefoonnummer 0570-783730.  

 

 

7. Wanneer stopt de verzekering? 
Naast de in de algemene voorwaarden verzekeringen genoemde gevallen stopt de verzekering van 

rechtswege zodra: 

- u geen belang meer hebt bij uw bromfiets. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verkoop of inruil van 

uw bromfiets of u brengt uw bromfiets naar de sloop; 

- u niet meer in Nederland woont; 

- uw bromfiets meestal in het buitenland gestald wordt; 

- uw bromfiets een buitenlands kenteken krijgt. 

 

8. Wanneer mag u de verzekering tijdelijk stoppen? 
U mag de verzekering tijdelijk stoppen als u geen eigenaar meer bent van de bromfiets of uw 

bromfiets is total loss en u wilt niet direct een andere bromfiets bij ons verzekeren. 

Door het tijdelijk stoppen van de verzekering, stopt de dekking. U bent pas weer verzekerd als wij 

uw aanvraag geaccepteerd hebben.  

  

http://www.stichtingvbv.nl/
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Aanvullende voorwaarden dekking Wettelijke Aansprakelijkheid 
In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verzekerd.  

Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding vragen. Voorwaarde is dan wel 

dat u aansprakelijk bent voor de schade. In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u 

onrechtmatig hebt gehandeld en schuld hebt.  

Een WA dekking is wettelijk verplicht. Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).  

 

1. Wie is verzekerd? 
De verzekering geldt voor: 

- u, als u degene bent die deze verzekering afsluit; 

- de eigenaar van de bromfiets die op het polisblad staat; 

- de bezitter van de bromfiets die op het polisblad staat. De bezitter gebruikt de bromfiets voor 

zichzelf maar is geen eigenaar; 

- de houder van de bromfiets die op het polisblad staat. De houder gebruikt de bromfiets maar is 

geen eigenaar; 

- de bestuurder van de bromfiets die op het polisblad staat; 

- de passagiers van de bromfiets die op het polisblad staat; 

- de werkgever van de personen hierboven vermeld, alleen als hij volgens het Burgerlijk Wetboek 

als werkgever aansprakelijk is voor de schade.  

 

2. Wat is verzekerd? 
De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerden voor schade die met 

of door uw bromfiets is veroorzaakt. Schade door afvallende lading van uw bromfiets valt ook 

onder de dekking. Schade die is ontstaan tijdens het laden en lossen is niet verzekerd. 

 

2.1 Wat is nog meer verzekerd? 

Schade aan een ander motorrijtuig van uzelf 

U bent verzekerd voor schade die u met uw bromfiets veroorzaakt aan een ander motorrijtuig van 

uzelf. Dit moet een motorrijtuig zijn in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 

Motorrijtuigen. Wij betalen dan geen gevolgschade en geen bedrijfsschade.  

Wij betalen de schade niet als de schade op basis van een regeling, wet of een andere verzekering 

al wordt betaald. 
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3. Wat valt buiten de verzekering? 
Wij betalen geen schadevergoeding als u aansprakelijk bent voor schade: 

- aan uw bromfiets; 

- aan spullen die op uw bromfiets liggen en/of zaken die u met uw bromfiets vervoert; 

- aan spullen die u gebruikt via een leen-, huur- of andere overeenkomst; 

- veroorzaakt door iemand die door diefstal of geweldpleging op uw bromfiets zat; 

- aan vervoerde personen die zich op uw bromfiets of daaraan gekoppelde aanhanger bevinden 

op een plaats die daarvoor niet bedoeld is. 

4. Wat vergoeden wij? 
Bij schade waarvoor u aansprakelijk bent, vergoeden wij per gebeurtenis tot maximaal het 

verzekerde bedrag voor alle verzekerden tezamen.  

 

Als de schade is ontstaan in een land waar de verzekering dekking geeft en waar een hoger 

verzekerd bedrag verplicht is volgens een wet of wettelijke verplichting, dan vergoeden wij dat 

hogere bedrag.  

4.1 Kosten 

Als u kosten hebt gemaakt om schade te voorkomen of om schade te beperken, dan vergoeden wij 

die kosten. U moet dan aansprakelijk zijn voor de schade en de aansprakelijkheid moet gedekt zijn 

op uw verzekering. Wij vergoeden in dat geval per gebeurtenis maximaal één keer het verzekerde 

bedrag. 

4.2 Zekerheidstelling 

Als een overheid het stellen van een zekerheid van u eist om een beslag op uw bromfiets of een u 

opgelegde vrijheidsbeperking op te heffen, betalen wij maximaal € 50.000,00 voor alle verzekerden 

tezamen.  

Zodra de zekerheidstelling wordt vrijgegeven, hebben alleen wij het recht daarover te beschikken. 

U bent verplicht alle medewerking te verlenen om terugbetaling te krijgen.  

4.3 Proceskosten en wettelijke rente 

Eventueel vergoeden wij boven het verzekerde bedrag: 

- de kosten voor rechtskundige hulp of proceskosten. Wij moeten u dan wel toestemming 

hebben gegeven deze kosten te maken; 

- de wettelijke rente over de schade die onder de dekking van de verzekering valt. 
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5. Wie beoordeelt de aansprakelijkheid en schade? 
Wij beoordelen of u terecht aansprakelijk bent gesteld. Als u aansprakelijk bent en u dekking hebt, 

vergoeden wij de schade. Als u gedeeltelijk aansprakelijk bent, vergoeden wij  de schade die u 

veroorzaakt hebt ook gedeeltelijk. Daarnaast beoordelen wij de schaderegeling en stellen wij de 

schade vast.  

Wij mogen benadeelden rechtstreeks schadeloos stellen en schikkingen met hen aangaan. We 

houden daarbij rekening met uw belangen. 

 

5.1 Wanneer kunnen wij een schadevergoeding verhalen? 

Wij kunnen schadevergoeding en kosten verhalen als er volgens de polisvoorwaarden een 

uitsluiting geldt en wij volgens de wet toch een schadevergoeding moeten betalen. Wij kunnen de 

schadevergoeding dan op u verhalen. 

 

Als u niet wist dat het gebeurde en er valt u niets te verwijten, dan verhalen wij geen 

schadevergoeding en kosten. 

 

6. Wanneer krijgt u hulp na een ongeval? 
U hebt recht op hulpverlening en kostenvergoeding als uw bromfiets of aanhanger die eraan hangt, 

niet meer kan rijden door een ongeval, brand, diefstal  of onverwachte gebeurtenis van buitenaf. 

Dit geldt ook als u of een passagier de bromfiets niet meer kan of mag besturen als gevolg van een 

ongeval. 

U krijgt geen hulp of kostenvergoeding, als u door pech niet meer kunt rijden.  

U krijgt ook geen hulp als u uw bromfiets verhuurt. 

6.1 Wat zijn de voorwaarden voor hulp? 

- Het recht op hulp en kostenvergoeding kunt u aantonen met de Verzekeraarshulpkaart. Deze is 

onderdeel van het internationaal verzekeringsbewijs. 

- De hulpverlening is tot stand gekomen en/of de kosten zijn gemaakt in overleg met en na 

instemming van de FGD Alarmcentrale, telefoonnummer 0570-783730. 

- De hulp kan worden verleend en de hulp wordt niet verhinderd door bijvoorbeeld 

oorlogsomstandigheden, onlusten, oproer of een natuur- of kernramp.  

6.2 Welke hulp krijgt u in Nederland? 

Bij een ongeval in Nederland regelt de FGD Alarmcentrale: 

- de berging en het vervoer van uw beschadigde bromfiets en/of aanhanger. U bepaalt zelf naar 

welk adres in Nederland uw bromfiets en/of aanhanger worden gebracht; 

- het vervoer van de bestuurder en passagiers met hun bagage naar een adres in Nederland. U 

bepaalt zelf welk adres dat is. 
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6.3 Welke hulp krijgt u in het buitenland? 

Bij een ongeval buiten Nederland en binnen de landen waarin de verzekering geldt, houdt de 

hulpverlening in: 

- het vergoeden van de noodzakelijke kosten voor berging en vervoer van uw beschadigde 

bromfiets en aanhanger naar de dichtstbijzijnde garage, waar de schade aan uw bromfiets kan 

worden beoordeeld en eventueel hersteld; 

- het vervoer van uw beschadigde bromfiets en  aanhanger naar een adres in Nederland. U 

bepaalt zelf welk adres dat is. Dat doen we als de buitenlandse garage uw bromfiets niet binnen 

vier werkdagen zo kan repareren, dat het veilig is ermee te gaan rijden en terug te gaan. En de 

kosten van het vervoer lager zijn dan de dagwaarde van uw bromfiets; 

- het regelen van de invoering en sloop in het betreffende land en het betalen van de 

sloopkosten als de kosten van vervoer hoger zijn dan de waarde van uw beschadigde bromfiets; 

- het vergoeden van de kosten om uzelf en uw passagiers met hun bagage naar een adres in 

Nederland te vervoeren als zoals hierboven beschreven niet met de beschadigde bromfiets 

teruggereden kan worden.  

De kosten worden vergoed, als u op de volgende manier terugreist: 

- U neemt een taxi naar het treinstation dat het dichtstbij is. 

- U reist met de trein in de tweede klasse naar een treinstation in Nederland dat het dichtstbij 

het adres is waar u naar toe wilt. 

- U neemt een taxi vanaf het treinstation in Nederland naar het adres waar u naartoe wilt.  

 

 


