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Verschillenkaart: Verzekering Bromfiets Casco Beperkt 

Verschillen tussen voorwaarden FCB 06-1 en BRWA-CB 2019-01 

 

Let op: 

Voorheen stond in het voorwaardenmodel FCB 06-1 alleen de dekking Casco Beperkt omschreven. En waren er 

aparte voorwaarden voor de dekkingen WA, Ongevallen Opzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade 

Opzittenden. Nu staan al deze dekkingen in 1 voorwaardenmodel (BRWA-CB 2019-01). In deze verschillenkaart 

beschrijven we alleen het verschil in de dekking Casco Beperkt. 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Geldigheids-

gebied 

Voorheen bestond het geldigheidsgebied uit 

Europa en de Aziatische en Afrikaanse landen 

aan de Middellandse Zee. Het bestaat nu uit 

de geldige landen van de Groene Kaart. 

U bent nu niet meer verzekerd in Algerije, Libië, 

Egypte, Libanon en Syrië. 

Vrijheid van 

reparatie 

U mag niet meer zonder onze machtiging een 

schade van € 250 of lager laten herstellen. 

U mag een schade pas laten repareren na overleg 

met ons. Ook een schade van € 250 of lager. 

Methode van 

vaste 

afschrijving 

(eerste 

eigenaar) 

Voorheen had u bij diefstal of total loss van de 

bromfiets van maximaal 36 maand oud recht 

op de vaste afschrijvingsregeling. U kreeg de 

cataloguswaarde minus een vaste afschrijving 

van 1,5% van die cataloguswaarde voor 

iedere maand die was verstreken vanaf de 

afleveringsdatum van de bromfiets. 

 

Nu vergoeden wij maximaal de dagwaarde 

van de bromfiets. 

Gaat uw bromfiets verloren door diefstal of total 

loss? Dan vergoeden wij maximaal de dagwaarde 

van de bromfiets. Is uw bromfiets nog geen 36 

maanden oud op het moment van de schade? Dan 

kan dit een verslechtering van de dekking zijn. 

Namelijk als de dagwaarde van de bromfiets lager is 

dan de ‘oude’ waarde volgens de afschrijvings-

regeling. 

Accessoires en 

extra’s 

Accessoires waren standaard verzekerd, 

extra’s niet: die moest u apart opgeven. 

 

Accessoires: zaken die later zijn ingebouwd of 

gemonteerd, zonder dat daarvoor de 

bromfiets aangepast moest worden. 

Waaronder beeld-, geluids- en navigatie-

apparatuur tot € 500. Maar ook de 

bromfietssloten. 

Extra’s: zaken waarvoor bij het later 

aanbrengen wél aanpassingen aan de 

bromfiets moesten plaatsvinden. En ook 

duurdere beeld-, geluids- en 

navigatieapparatuur dan die € 500 viel 

eronder. 

 

We gebruiken nu alleen nog het begrip 

extra’s. Dit is alles wat niet standaard is aan 

de bromfiets, maar later is ingebouwd of 

gemonteerd. En ook de hierboven genoemde 

bromfietssloten zijn extra’s. Extra’s zitten niet 

in de oorspronkelijke cataloguswaarde van de 

fabrikant of importeur. Extra’s zijn standaard 

verzekerd tot € 500. Als u een hoger bedrag 

hebt verzekerd, dan geldt dat hogere bedrag. 

Extra’s zijn standaard meeverzekerd voor maximaal 

€ 500. Met extra’s bedoelen wij alle zaken die niet 

standaard onderdeel van de bromfiets waren maar 

die later zijn ingebouwd of gemonteerd. 

 

Als u extra’s voor een hoger bedrag hebt verzekerd, 

dan blijft dat hogere bedrag gewoon van kracht. 

 

Hebt u volgens deze definitie extra’s niet (genoeg) 

meeverzekerd? Neem dan contact op met uw 

adviseur. Uw adviseur zorgt dat uw verzekering 

wordt aangepast om te voorkomen dat u een 

vergoeding misloopt bij schade. 

 

Extra’s worden altijd op basis van dagwaarde 

vergoed. Wij hanteren daarbij een gunstige 

afschrijvingsregeling. 
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Kosten om 

schade te 

voorkomen of 

te beperken 

Neemt u maatregelen om een dreigende 

schade te voorkomen of te beperken? Dan 

vergoeden wij de kosten die u daarvoor 

maakt. 

Dit is een verruiming van de dekking. U bent 

standaard verzekerd voor deze kosten. U moet ze 

wel kunnen aantonen. 

Opschorting De mogelijkheid van opschorting wordt niet 

meer genoemd in de voorwaarden. 

U kunt uw verzekering niet meer opschorten. 

Uitsluitingen   

Uitsluiting 

diefstal/joy-

rijden 

˗ Voorheen moest een bromfiets goed 

afgesloten zijn, als u hem onbeheerd 

achterliet. Aan het slot werden geen verdere 

eisen gesteld. Dat doen we nu wel. En ook 

de verplichting om de sleutels te 

overhandigen is aangescherpt. 

˗ Bij diefstal van de bromfiets uit een af te 

sluiten ruimte is er nu alleen dekking als er 

sporen van braak aan die ruimte zijn. 

˗ U bent niet verzekerd als de sleutels van 

de bromfiets zijn achtergelaten in de 

brievenbus van een garage- of schade-

herstelbedrijf. Of in kleding of in een tas in 

een garderobe of kleedkamer. Dit stond 

nog niet in de voorwaarden. 

˗ Laat u de bromfiets onbeheerd achter? Dan 

moet u de bromfiets op slot zetten met een 

standaardslot én een ART-goedgekeurd slot 

(categorie 3 of hoger). En bij diefstal moet u de 

originele sleutels van het standaard slot én het 

ART-goedgekeurde bromfietsslot kunnen 

overhandigen. En minimaal één sleutel van het 

standaardslot en het ART-goedgekeurd 

bromfietsslot moet gebruikssporen vertonen. 

˗ Wordt de bromfiets gestolen uit een ruimte die af 

te sluiten was? Dan vergoeden wij die schade 

alleen als er sporen van braak zijn aan die 

ruimte. 

˗ Laat u de sleutels van de bromfiets achter in de 

brievenbus van een garage- of schade-

herstelbedrijf? Of in kleding of in een tas in een 

garderobe of kleedkamer? Dan is er geen 

dekking voor diefstal. 

Uitsluiting 

onvoldoende 

zorg/onderhoud 

U bent niet verzekerd als de schade ontstaat 

door onvoldoende zorg en onvoldoende 

onderhoud. Een voorbeeld hiervan is dat de 

bromfiets is overbelast. 

In de oude voorwaarden stond dit niet zo 

specifiek. 

Bent u zelf schuldig aan de schade? Bijvoorbeeld 

omdat u de bromfiets niet goed laat onderhouden? 

Of omdat u de bromfiets te zwaar belaadt? Dan 

krijgt u de schade niet vergoed. 

Uitsluiting 

wedstrijden of 

bijzondere 

evenementen 

U bent niet verzekerd: 

˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit 

(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in 

wedstrijdverband is; 

˗ tijdens evenementen waarbij het door de 

afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink 

door te rijden, of waarbij extreme 

weersomstandigheden en/of een lange 

aaneengesloten rijduur een rol spelen. 

Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run 

en de Arctic Challenge. 

De uitsluiting voor snelheidsritten en 

snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U 

bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als 

er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet 

tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en 

de Arctic Challenge. 

 


