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 VVP Bromfiets 2020-01 VVP Bromfiets 2018-01 

Beveiligingseisen 
diefstal 
Casco Beperkt 
Casco Allrisk 

Aanscherping beveiligingseisen: 
- Als er een af te sluiten ruimte beschikbaar is, dan moet de bromfiets 

daarin gestald worden. Moet een ruimte zijn alleen toegankelijk voor 
verzekerde en huisgenoten. En de afsluiting moet deugdelijk zijn. 

- Als de bromfiets buiten zonder direct toezicht wordt gelaten, dan moet 
hij (ook) worden vastgemaakt aan een in de grond verankerd voorwerp, 
zoals een boom of fietsenrek. 

 
Let op: 
- Diefstal uit een af te sluiten ruimte is alleen volledig verzekerd bij 

braaksporen aan die ruimte. Zijn er geen braaksporen, maar is de 
bromfiets zelf wel aantoonbaar afgesloten conform de eisen?, of 

- Is de bromfiets buiten zonder direct toezicht gelaten? En was hij op zich 
afgesloten conform de eisen? Maar niet (ook) vastgemaakt aan een 
verankerd voorwerp? Terwijl er geen redenen waren om niet aan deze eis 
te voldoen (bijvoorbeeld een verplichte parkeersituatie)? 

Dan geldt in beide gevallen: de diefstal is verzekerd, maar de 
schadevergoeding wordt verlaagd met € 250. 

Behalve de eisen van een aanvullend ART-slot categorie 3 of hoger geen 
verdere (stallings)eisen. 

Schade door storm 
Casco Beperkt 
Casco Allrisk 

- Verzekerd is: 
Er valt door de storm iets op de bromfiets of er waait iets tegen de 
bromfiets, bijvoorbeeld een boom, waardoor: 
- de bromfiets direct schade oploopt; 
- de bromfiets omvalt en daardoor nog extra schade oploopt. 

- Geen dekking voor schade doordat de bromfiets door de storm zelf 
omvalt. 

Verzekerd is: 
- De bromfiets waait om. 
- Er valt iets op de bromfiets of tegen de bromfiets, bijvoorbeeld een 

boom. 

Eigen risico 
Casco Beperkt 
Casco Allrisk 

Per schadegeval: € 200. Per schadegeval: € 100. 

Vergoeding bij geen 
herstel 
Casco Beperkt 
Casco Allrisk 

50% van de vastgestelde reparatiekosten. 75% van de vastgestelde reparatiekosten. 

Schade aan helm 
Casco Beperkt 
Casco Allrisk 

Maximum bedrag: € 250 per persoon per gebeurtenis. Geen maximum bedrag. 

(Keuze)dekking 
Extra’s > € 250 
Casco Beperkt 
Casco Allrisk 

Extra’s standaard gedekt tot maximaal € 250. Te verhogen via 
keuzedekking, maar tot maximaal € 1.000. 

Extra’s standaard gedekt tot maximaal € 250. Te verhogen via 
keuzedekking, zonder maximum. 
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Vaste afschrijving bij 
total loss en diefstal 
(Casco Allrisk) 

Voor nieuw gekochte bromfietsen: vaste afschrijving van de 
oorspronkelijke cataloguswaarde met 1,5% per maand, over een periode 
van 12 maanden. 

Voor nieuw gekochte bromfietsen: vaste afschrijving van de 
oorspronkelijke cataloguswaarde met 1,5% per maand, over een periode 
van 36 maanden. 

Schade Opzittenden - Bij bepaling verlies aan arbeidsvermogen: 
- verdiensten uit zwart werken uitgesloten; 
- AOV-uitkering afgetrokken van schade. Behalve een ‘vaste lasten AOV’. 

- Verplichte medewerking aan oplossingen in de sfeer van aanpassing van 
werk/functie. 

- Kosten belangenbehartiger alleen verzekerd als ze voldoen aan eisen van 
de wet (art. 6:96 BW). 

- Bij keuzedekking Uitgebreid: overmatig alcoholgebruik expliciet 
uitgesloten als fietser of voetganger. 

- Bij bepaling verlies aan arbeidsvermogen: 
- verdiensten uit zwart werken niet uitgesloten; 
- AOV-uitkering niet afgetrokken van schade. 

- Geen verplichte medewerking aan oplossingen in de sfeer van 
aanpassing van werk/functie. 

- Geen verwijzing naar wettelijke eisen voor dekking van de kosten van 
een belangenbehartiger. 

- Bij keuzedekking Uitgebreid: overmatig alcoholgebruik niet expliciet 
uitgesloten als fietser of voetganger. 

 


