
  TECHNISCHE FICHE 

VOORZORGSMAATREGELEN 

U bent gedekt bij diefstal en materiële schade. 
 
 
 
 
 
 
 

Als u van die dekking wil genieten, moet u wel enkele 

voorzorgsmaatregelen nemen: 

• Indien van toepassing moet U het antidiefstalsysteem gebruiken als uw 
• Fiets buiten geparkeerd staat. De verzekerde fiets moet aan een vast punt bevestigd zijn. Als 

u uw eigen antidiefstalsysteem gebruikt, moet u het bewijs van de aankoop van dit systeem 
leveren. U moet minstens een antidiefstal- systeem gebruiken van het type Abus Granit + 
470 / Abus Granit X Plus 540 of Abus Bordo Granit X Plus 6500 of een diefstalbeveiliging 
waarvan de waarde meer dan 70 euro, exclusief BTW, bedraagt. 

• De uitzondering op het niet gebruiken van het slot (bijgeleverd of persoonlijk) is de opslag 
van de fiets in een volledig afgesloten, overdekte en 

• Afgesloten privéruimte. Een gesloten auto voldoet aan deze definitie. 
• De sleutels van het antidiefstalsysteem moeten bewaard worden op een veilige plek. 
• Bij diefstal, verlies of beschadiging van het antidiefstalsysteem moet de 
• Verzekerde CTEC onverwijld hiervan op de hoogte brengen. 
• De fietser is verplicht om de verzekerde fiets als een goede huisvader te onderhouden en te 

gebruiken. 

De verzekering zal trouwens niet tussenbeide komen 

voor schadegevallen: 

• Die opzettelijk zijn veroorzaakt of verergerd; 

• Die zich hebben voorgedaan toen de fietser onder invloed van alcohol, 

• Dronken of in een analoge toestand was; 

• Die zich hebben voorgedaan toen de betrokken fietser de fiets bestuurde 

• Zonder de toestemming van de eigenaar; 

• Die zich hebben voorgedaan tijdens opzettelijke strafbare feiten; 

• Die zich hebben voorgedaan bij een deelname aan een professionele en/of betaalde 
wedstrijd; 

 

 

 



Wat doen bij diefstal? 

 

• CTEC op het e-mailadres insurance@ctec.bike onmiddellijk en uiterlijk vijf dagen na 
het schadegeval op de hoogte brengen van het schadegeval, de omstandigheden 
en de gekende of vermoedelijke redenen. 

• De politie onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur op de hoogte brengen 
wanneer er sprake is van een diefstal, een poging tot diefstal, maar ook 
vandalisme. 

• De volgende bewijsstukken overhandigen aan CTEC: 

> Het schadeformulier; 

> De twee sleutels van het betrokken antidiefstalsysteem; 

> Het proces-verbaal van de bevoegde overheid inzake de indiening van een 
klacht; 

> Het bewijs voor de braak in het voertuig of het dicht, overdekt en met een 

sleutel afgesloten lokaal waarin de fiets zich bevond. 

• CTEC onmiddellijk op de hoogte brengen indien de verzekerde fiets 
teruggevonden wordt. 
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Vul in het schadeformulier en 

neem contact op met de CETC 

die, na het bepalen van de aard 

van de schade, de claim zal 

opvolgen. 

 

 

 

 

CONTACT CTEC : 
insurance@ctec.bike  
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