N.V. Univé Schade
Speciaal Reglement BFG-3

Voorwaarden Bromfietsverzekering
We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij “Wat bedoelen wij met…”.
Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement
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Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Wat moet u doen bij schade?
•
•

•

 ul zo snel mogelijk een Europees schadeformulier in.
V
Meld de schade:
- door het Europees schadeformulier te sturen naar:
Univé Schade
Antwoordnummer 45
9400 VB ASSEN
- via internet: www.unive.nl/schade
- door ons te bellen. Het telefoonnummer is 0592 – 37 27 77
- bij uw Univé-kantoor bij u in de buurt
Help ons zo goed mogelijk bij het regelen van schade. U moet bijvoorbeeld:
- brieven van de andere partij over de schade niet beantwoorden
- deze brieven meteen naar ons sturen
- ons de schade laten behandelen

Artikelen 1.1 t/m 1.5 gelden alleen voor een Beperkt Casco, Casco of Volledig Casco-dekking. Wij betalen de
schade alleen als die verzekerd is.
1.1 Meteen repareren is nodig
Soms moet u uw bromfiets meteen laten repareren, omdat:
• het niet veilig is om door te rijden
• de schade groter wordt als u verder rijdt
U mag deze noodreparaties laten doen tot € 200 inclusief btw. U hoeft niet eerst met ons te overleggen.
Stuur de rekening van de noodreparatie naar ons. Het eigen risico geldt ook bij een noodreparatie.
1.2 U heeft een schade
Is de totale schade niet meer dan € 200 inclusief btw? Stuur dan de rekening van de reparatie op. Op de
rekening moet precies staan wat er is gerepareerd.
Is de totale schade meer dan € 200 inclusief btw? Laat dan onze expert de schade eerst bekijken. We betalen
de schade namelijk alleen als we die eerst hebben gezien.
1.3 Doe meteen aangifte
Doe meteen aangifte bij de politie:
• bij diefstal van uw bromfiets
• bij diefstal van onderdelen van uw bromfiets
• bij een poging tot diefstal
• bij schade door een onbekende dader
• bij vandalisme
• bij relletjes
U moet aangifte doen bij de politie van de plaats waar het is gebeurd. Meld de schade ook meteen aan ons.
Meld de diefstal van uw bromfiets ook meteen bij het VbV (telefoonnummer 071 - 364 17 77). Doe dit zo snel
mogelijk. Daardoor is de kans dat uw bromfiets teruggevonden wordt groter.
Als u de diefstal nog niet heeft gemeld bij het VbV, doen wij dit.
1.3.1 Bij diefstal van uw bromfiets in het buitenland
Doe eerst aangifte bij de politie in de plaats waar het is gebeurd. Als u weer in Nederland bent, doet u ook
aangifte bij de politie in uw eigen woonplaats. Geef de politie het bewijs van aangifte van de buitenlandse
politie.
1.4 Nadat u de diefstal van uw bromfiets heeft gemeld
Wij wachten maximaal 30 dagen of uw bromfiets wordt gevonden. Dit gaat in op het moment dat u de
schade bij ons meldt.
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1.4.1 Uw bromfiets wordt binnen 30 dagen gevonden.
Dan betalen wij de schade die tijdens de diefstal is ontstaan.
1.4.2 Uw bromfiets wordt niet binnen 30 dagen gevonden.
Dan betalen wij de schade volgens de total loss regeling. U moet ons dan eerst:
• alle delen van het kentekenbewijs geven
• de originele sleutels geven
• het eigendom geven. U krijgt hier een formulier voor
1.5 U bent het niet eens met de hoogte van de schade
Bel met uw schadebehandelaar. Hij overlegt met de expert. Blijft u het niet met ons eens? Dan kunt u zelf
een expert inschakelen. U betaalt deze expert zelf. Uw en onze expert kiezen een derde expert als ze het niet
eens worden. Wij betalen deze derde expert. Wij houden ons aan de beslissing van deze derde expert. Dit
moet u ook doen. Wij betalen uw expert als u gelijk krijgt.
Uw expert en de derde expert moeten bij het NIVRE ingeschreven zijn als motorvoertuigenexpert.

Artikel 2 Wanneer is schade niet verzekerd?
Schade is niet verzekerd als:
• uw bromfiets is opgevoerd
• uw bromfiets niet aan de wet voldoet
• u met uw bromfiets aan activiteiten meedoet waarbij snelheid belangrijk is. Zoals een race. U bent dan
voor de hele activiteit niet verzekerd.
Als snelheid niet belangrijk is mag u wel meedoen aan:
- toertochten
- puzzelritten
- rijvaardigheidstrainingen
• de bestuurder niet had mogen rijden.
Bijvoorbeeld omdat hij:
- zijn rijbewijs heeft moeten inleveren
- geen geldig rijbewijs heeft. U bent wel verzekerd als een te oud rijbewijs zonder keuring of test
vernieuwd kan worden
- alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt
- geen toestemming had van u
• de bestuurder zijn adem, bloed of urine niet wil laten testen
• u uw bromfiets ook anders gebruikt dan u heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld ook voor verhuur, als u
alleen privégebruik heeft doorgegeven
• u schade krijgt in een land dat niet op de groene kaart staat
• uw bromfiets in beslag is genomen
• u gevaarlijke stoffen vervoert
• u fraudeert. Kijk voor alle gevolgen van fraude in ons Algemeen Reglement

Artikel 3 Wat gebeurt er met uw No Claim?
Een schade heeft geen gevolgen voor de korting en schadevrije jaren van de verzekeringnemer als:
• wij de schade helemaal kunnen verhalen
• wij de schade alleen betalen, omdat wij een regeling hebben met andere verzekeraars
• u de schade aan ons terug betaalt. Dit kan tot een jaar na verlaging van uw korting en schadevrije jaren
• u alleen schade heeft die verzekerd is op de Beperkt Casco-dekking
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3.1 Dit is de No Claim tabel
Als u staat op
trede

Krijgt u een
korting van

15
14

En wordt de trede in het volgende verzekeringsjaar

75%

Zonder schade*
15

1 schade
11

2 schades
6

3 schades
1

75%

15

10

6

1

13

75%

14

9

5

1

12

75%

13

8

5

1

11

75%

12

8

4

1

10

70%

11

7

3

1

9

65%

10

6

2

1

8

60%

9

5

1

1

7

55%

8

4

1

1

6

50%

7

3

1

1

5

45%

6

2

1

1

4

35%

5

1

1

1

3

30%

4

1

1

1

2

20%

3

1

1

1

1

0%

2

1

1

1

* Is uw verzekering korter dan 180 dagen geleden begonnen? Dan blijft verzekeringnemer op dezelfde
trede staan.
3.2 Wat geven wij door aan Roy-data?
Als de verzekering beëindigd wordt dan geven wij door aan Roy-data:
• de naam van de verzekeringnemer
• de geboortedatum van de verzekeringnemer
• het adres van de verzekeringnemer
• de datum waarop de verzekering stopt
• de datum waarop de verzekering verlengd zou worden
• de schadevrije jaren van de verzekeringnemer
Van deze aanmelding bij Roy-data krijgt u van ons een schriftelijk bericht.
Uw nieuwe verzekeringsmaatschappij kan zo uw schadevrije jaren overnemen.
3.3 Wanneer verhalen wij de schade op een verzekerde?
Wij mogen schade en kosten op een verzekerde verhalen als:
• wij door de wet een schade moeten betalen die niet verzekerd is
• wij kosten of schade hebben betaald die wij niet hoefden te betalen
Wij verhalen een schade niet op:
• de bestuurder die uw toestemming had om uw bromfiets te besturen
• de passagiers die uw toestemming hadden om op uw bromfiets te zitten
• de werkgever van deze personen. Dit geldt als hij volgens artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is voor de schade
Dit geldt als:
• de bestuurder zich aan onze voorwaarden houdt
• de passagier zich aan onze voorwaarden houdt
• de schade verzekerd is

4

2069.02/12

Hoofdstuk 2 WA-dekking
U heeft een WA-dekking als dit op uw polis staat. Deze dekking is wettelijk verplicht. Deze dekking voldoet
aan de eisen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 4 Wat is verzekerd?
4.1 Schade aan anderen
Dit geldt voor schade met of door:
• uw bromfiets of aanhanger
• spullen die u op uw bromfiets of aanhanger vervoert
• spullen die van uw bromfiets of aanhanger afgevallen zijn
4.2 Schade aan andere motorrijtuigen van u
Dit geldt voor schade aan andere motorrijtuigen van u door deze bromfiets. Dit geldt niet als deze schade
al op een andere polis verzekerd is. Ook niet als deze schade ergens anders verzekerd zou zijn als deze
verzekering er nooit was geweest. Wij betalen alleen de schade aan het motorrijtuig.
4.3 Borg betalen aan een buitenlandse overheid
Vraagt een buitenlandse overheid na een verzekerde schade om borg? Wij betalen dit tot maximaal
€ 25.000. Dit doen wij als u daardoor:
• uit de gevangenis mag
• uw bromfiets met kentekenbewijs terugkrijgt
Als u dit van ons vraagt machtigt u ons hiermee om de borg terug te krijgen.
4.4 Processen over een verzekerde schade
Als de andere partij een burgerlijk proces tegen u begint, moet u dit ons laten weten. Wij bekijken of het zin
heeft om dit proces te voeren. U moet ons dan de leiding van dit proces geven. Wij betalen de kosten van
het proces.
4.5 Strafzaken in verband met een verzekerde schade
Bij strafzaken regelt u alles zelf. Wij helpen u alleen als dat ook voor ons belangrijk is. U moet zelf alle
boetes, afkoopsommen en kosten betalen.

Artikel 5 Wat is niet verzekerd?
Schade aan:
• uw eigen bromfiets of aanhanger
• de bestuurder van uw bromfiets
• spullen van de bestuurder van uw bromfiets
• spullen van iemand anders, die u zijn toevertrouwd. Deze spullen heeft u “onder u”.  Wij zien deze spullen
als uw eigen spullen. Deze schade is dus niet verzekerd
• spullen die u met uw bromfiets of aanhanger vervoert
• mensen die op uw bromfiets op plaatsen zitten, die daar niet voor bedoeld zijn
Gevolgschade van één van de dingen die hierboven staan is ook niet verzekerd.
Schade door:
• een dief, of andere mensen die geen toestemming van u hadden om uw bromfiets te gebruiken
• iemand die uw bromfiets verduisterd heeft
• mensen die weten dat deze bromfiets gestolen of verduisterd is
• laden of lossen van spullen. Behalve als uw bromfiets zelf geladen of gelost wordt
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Artikel 6 Wat betalen wij?
Wij betalen de schade die wij volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen moeten betalen.
Tot maximaal het verzekerd bedrag.
Als er een eigen risico geldt, zullen wij u daarvoor een rekening sturen.

Hoofdstuk 3 Beperkt Casco-dekking
U heeft een Beperkt Casco-dekking als dit op uw polis staat.

Artikel 7 Wat is verzekerd?
7.1 Schade aan uw bromfiets door brand, ontploffing of kortsluiting
Ook als dat door de bromfiets zelf komt.
7.2 Schade of verlies door diefstal
Dit geldt voor:
• diefstal van uw bromfiets of onderdelen
• poging tot diefstal van uw bromfiets of onderdelen
7.3 Schade aan uw bromfiets door de natuur
Dit geldt voor:
• hagel die op uw bromfiets valt
• storm, als:
- de bromfiets geparkeerd staat en omver waait
- dingen door de storm tegen uw bromfiets waaien of erop vallen
• bliksem
• botsen met vogels of loslopende dieren. Schade door de val en het glijden is ook verzekerd
• overstroming
• vallende stenen
• lawines
• aardbevingen in het buitenland
Gevolgschade is niet verzekerd. Bijvoorbeeld de schade door de botsing tegen een boom, na een botsing
met een dier.
7.4 Schade aan uw bromfiets door anderen
Dit geldt alleen voor schade door:
• een bedrijf dat uw bromfiets vervoert
• vliegtuigen die neerstorten. Of onderdelen van vliegtuigen die uit de lucht vallen
• relletjes. Dit geldt als de openbare orde is verstoord

Artikel 8 Wat is niet verzekerd?
U bent niet verzekerd voor:
• schade aan dingen die u volgens de wet niet op een bromfiets mag gebruiken
• schade die is ontstaan door oplichting
• schade die u kon verwachten omdat u iets doet of juist niet doet.
Bijvoorbeeld:
- u mag niet expres schade veroorzaken
- u moet zorgen dat schade niet groter wordt
- u moet waarschuwingen van de overheid opvolgen
- u mag waarschuwingslampjes op uw bromfiets niet negeren
• schade of verlies omdat u niet voorzichtig genoeg bent. Dit geldt bij:
- diefstal van uw bromfiets of onderdelen
- poging tot diefstal van uw bromfiets of onderdelen
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u bent niet voorzichtig genoeg als u bijvoorbeeld:
- uw helm niet meeneemt, niet verbergt in een vak dat op slot kan of niet met een slot bevestigd aan
uw bromfiets
- losse apparaten niet meeneemt of niet verbergt in een vakje dat op slot kan
- het standaardslot van uw bromfiets niet goed gebruikt, en uw bromfiets niet op slot zet met een
ART slot uit de categorie 3, 4 of 5
- de sleutels niet bij u houdt, niet opbergt in een kluisje, locker of in bewaring geeft bij de receptie.
Achterlaten in een kleedkamer of garderobe is niet voldoende

Artikel 9 Wat betalen wij?
Als de schade aan uw bromfiets verzekerd is betalen wij die tot maximaal het verzekerd bedrag.
Wij houden rekening met het eigen risico dat op de polis staat.
Wij betalen minder als
• onderdelen al (gedeeltelijk) versleten waren
• oude schades nog niet gerepareerd zijn
9.1 Uw bromfiets kan gerepareerd worden
Wij betalen de kosten van reparatie als uw bromfiets niet total loss is.
9.2 Uw bromfiets is total loss
Bij total loss betalen wij de schade volgens de vervangingswaarde.
Uw bromfiets is total loss als:
• uw bromfiets volgens de expert ook na reparatie niet meer veilig zal zijn
• uw bromfiets verdwenen is door diefstal
• reparatie duurder is dan de vervangingswaarde, min de waarde van uw bromfiets meteen na de schade.
Wij verkopen uw bromfiets aan:
• een sloopbedrijf met VbV-goedkeuring
• een handelaar met VbV-goedkeuring
Wij kiezen dit bedrijf.
Wij betalen de schade zodra u dit bedrijf:
• alle delen van het kentekenbewijs heeft gegeven
• de sleutels heeft gegeven
• het eigendom heeft gegeven. U krijgt hier een formulier voor
9.2.1 Uw bromfiets is total loss in het buitenland
Bij een total loss in het buitenland laten wij uw bromfiets daar. De bromfiets moet dan in dat land worden
ingevoerd. De kosten voor deze invoer betalen wij boven op de schadevergoeding. Dit doen wij als de
schade verzekerd is.
9.3 Dit betalen wij voor accessoires
Wij betalen accessoires als u ze heeft meeverzekerd. Daarnaast is voor € 150 aan accessoires gratis
meeverzekerd. Wij betalen de vervangingswaarde.
9.4 Extra vergoeding
Als u schade aan uw bromfiets heeft, dan zijn de helm en kleding gratis verzekerd. Wij betalen hiervoor
maximaal € 200 per persoon. Wij betalen de vervangingswaarde
9.5 Een boot vervoert uw bromfiets
Wij betalen uw deel van de totale kosten om de boot te redden als:
• de boot die uw bromfiets vervoert bijna zinkt
• er daarom dingen van de boot worden gegooid
• de boot daardoor gered wordt
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Hoofdstuk 4 Casco-dekking (exclusief diefstaldekking)
U heeft een Casco-dekking als dit op uw polis staat.

Artikel 10 Wat is verzekerd?
•
•

 lles wat bij Beperkt Casco verzekerd is, behalve schade of verlies door diefstal (artikel 7.2)
a
schade door alle andere oorzaken die van buiten komen

Artikel 11 Wat is niet verzekerd?
U bent niet verzekerd voor:
• schade of verlies door diefstal van uw bromfiets of onderdelen daarvan
• schade aan dingen die u volgens de wet niet op een bromfiets mag gebruiken
• schade die is ontstaan door oplichting
• schade die u kon verwachten omdat u iets doet of juist niet doet.
Bijvoorbeeld:
- u mag niet expres schade veroorzaken
- u moet zorgen dat schade niet groter wordt
- u moet waarschuwingen van de overheid opvolgen
- u mag waarschuwingslampjes op uw bromfiets niet negeren
• schade aan uw bromfiets door dingen die u met de bromfiets vervoert
• normale slijtage
• schade aan uw bromfiets door:
- warmte
- vocht
- vorst

Artikel 12 Wat betalen wij?
De betalingen gaan op dezelfde manier als bij de Beperkt Casco, artikel 9.

Hoofdstuk 5 Volledig Casco-dekking (All Risk)
U heeft een Volledig Casco-dekking als dit op uw polis staat.

Artikel 13 Wat is verzekerd?
•
•

 lles wat bij Beperkt Casco verzekerd is
a
schade door alle andere oorzaken die van buiten de bromfiets komen

Artikel 14 Wat is niet verzekerd?
•
•
•
•

 lles wat in artikel 8 staat
a
schade aan uw bromfiets door dingen die u met de bromfiets vervoert
normale slijtage
schade aan uw bromfiets door:
- warmte
- vocht
- vorst

Artikel 15 Wat betalen wij?
De betalingen gaan op dezelfde manier als bij de Beperkt Casco, artikel 9.
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Wat bedoelen wij met....
Aanhanger
Een aanhanger die aan de bromfiets vast zit. Of na het losmaken nog niet veilig buiten het verkeer
geparkeerd is.
Accessoires
Extra opties die alleen bij de bromfiets horen. Deze zitten vast aan of liggen in uw bromfiets.
Bromfiets
• Een voertuig met een Nederlands snor- of bromfietskenteken. Deze staat op uw polis
• Een bromfiets die uw bromfiets tijdelijk vervangt. Dit geldt als:
- uw bromfiets gerepareerd wordt, en
- die andere bromfiets niet verzekerd is, en
- die andere bromfiets vergelijkbaar is met uw eigen bromfiets
Diefstal
Joy-riding of verduistering noemen wij in deze voorwaarden ook diefstal.
Frauderen
U fraudeert als u met opzet van ons, of via ons:
- een betaling
- een dienst
- hulp
probeert te krijgen waarop u geen recht heeft. Het maakt niet uit hoe u dit probeert.
U fraudeert ook als u fraude door een ander mogelijk maakt.  
Groene Kaart
Het Internationaal Verzekeringsbewijs van uw bromfiets.
NIVRE
NIVRE is de Nederlandse beroepsvereniging van schade-experts (www.nivre.nl).
Opvoeren
Een bromfiets is opgevoerd als hij niet aan de wettelijke eisen voldoet waarvoor hij een bromfietskenteken
heeft gekregen.
Wij gaan er ook vanuit dat de bromfiets opgevoerd is als de maximum snelheid, de cilinderinhoud of het
motorvermogen niet gecontroleerd kan worden.
Polis
Het bewijs van verzekering.
Roy-data
Een centraal programma waarin verzekeraars schadevrije jaren uitwisselen (www.seps.nl).
U, uw
De verzekeringnemer. Deze staat op de polis. De voorwaarden voor deze persoon gelden ook voor de
andere mensen onder “Verzekerde”.
VbV
Een stichting die diefstal van motorrijtuigen bestrijdt (www.stichtingvbv.nl).
Verhalen
Een betaling die wij hebben gedaan, weer terugvragen én ontvangen van u of een ander.
Vervangingswaarde
Het bedrag waar u een vergelijkbare bromfiets of accessoire voor kunt kopen. Wij letten op:
• het merk
• het model
• de uitvoering
• de leeftijd van uw bromfiets meteen voor schade
• de staat van uw bromfiets meteen voor schade
• de kilometerstand van uw bromfiets meteen voor schade
• belasting die u moet betalen bij aankoop van de bromfiets
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag staat op uw polis.
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Verzekerde
• U
• De eigenaar van de bromfiets
• De bestuurder die uw toestemming had om de bromfiets te besturen
• De passagiers die uw toestemming hadden om op de bromfiets te zitten
• De werkgever van deze personen. Dit geldt als hij volgens artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is voor de schade
Verzekeringsjaar
De periode van:
• de datum dat de verzekering start tot de eerste verlengingsdatum
• 12 maanden vanaf de verlengingsdatum
• de laatste verlengingsdatum tot het einde van de verzekering
Wij, we, ons, onze
N.V. Univé Schade
Jan Bommerstraat 4
9402 NR  Assen
Nederland
KvK-nummer: 04073729
DNB-nummer: 12000664
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