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1. Als je fiets wordt gestolen……… 

Dit is weer de tijd van het jaar dat we allemaal nog vaker dan normaal op de fiets zitten. Genieten 
van een tochtje door het bos, boodschappen doen in het centrum of gewoon naar het werk. Extra 
reden om eens stil te staan bij de vraag wat er gedekt is als uw fiets gestolen wordt. 

Een (elektrische) fiets is een onderdeel van uw inboedel. En is 
hetzelfde verzekerd als de rest van uw inboedel. Dus als uw fiets 
gestolen wordt uit uw woning of uit uw schuur, wordt dat 
gedekt door uw inboedelverzekering. Dat geldt ook voor een 
(gezamenlijke) berging bij een appartement. Wel is altijd vereist 
dat u kunt aantonen dat uw fiets op slot stond. En dan natuurlijk 
met de goede veiligheidssloten. Meer info over goede sloten? 
Klik hier. 

Staat uw fiets in de tuin of onder de carport? Dan is diefstal niet verzekerd. Ook als uw fiets buiten 
op straat wordt gestolen, is er geen dekking vanuit de inboedelverzekering. Dan is een aparte 
fietsverzekering de oplossing. Daarbij heeft u keuze uit meerdere dekkingen:  

- Alleen diefstal 
- Diefstal en beschadiging van uw fiets (door een val, aanrijding of vandalisme) 

En er zijn nog aanvullende opties, zoals pechhulp, rechtsbijstand en ongevallenverzekering. 

Als u nog vragen heeft over uw fiets(verzekering), bel ons: 010-4501271. 

 

2. Problemen voor huiseigenaren……. 

Als u eigenaar bent van een eengezinswoning of van een 
appartement kunt u zomaar ineens geconfronteerd worden met 
problemen waarvoor rechtshulp heel nuttig kan zijn.  

Dat kan zijn als uw buren gaan verbouwen of als uw aannemer 
zich niet aan de afspraken houdt.  

Zo zijn er nog veel meer situaties, waarin u terecht kunt komen. 
Lees het artikel op onze website. 
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