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Onbezorgd blijven fietsen met de Bike Totaal 
fietsverzekering
U heeft net met veel plezier en weloverwogen een nieuwe fiets bij Bike Totaal uitge-
zocht. Dat betekent heerlijk en onbezorgd kilometers maken. En dat wilt u natuurlijk 
wel zo houden. Helaas is fietsdiefstal niet geheel tegen te gaan. Maar u kunt zich 
er wel goed op voorbereiden. Met de fietsverzekering van Bike Totaal powered by 
ENRA verzekert u zich één, drie of vijf jaar lang van fietsplezier. 

Met de Bike Totaal fietsverzekering kunt u zowel fietsen als e-bikes – nieuw en 
gebruikt – verzekeren. Ook accessoires zijn eenvoudig mee te verzekeren. Gaat u 
graag op vakantie met de fiets? Bij Bike Totaal is uw fiets wereldwijd verzekerd.  

Kies de verzekering die bij u past
Bike Totaal heeft drie verzekeringspakketten voor uw fiets en e-bike: Bike Totaal Basis, Bike Totaal Plus 
en Bike Totaal Optimaal. Zo kiest u zelf wat u verzekert én tegen welke prijs u dit verzekert. 

Bike Totaal Basis
Wilt u uw fiets voordelig tegen diefstal verzekeren? Dan is Bike Totaal Basis een goede keuze. Dit is 
een diefstalverzekering zonder extra’s. Omdat uw fiets na verloop van tijd minder waard wordt, vindt 
bij Bike Totaal Basis vanaf het eerste jaar afschrijving plaats. Wordt uw fiets gestolen? Dan heeft u 
recht op de aanschafwaarde min de afschrijving.   

Bike Totaal Plus
Bij Bike Totaal Plus heeft u de eerste twee jaar geen afschrijving op uw fiets. Zo hoeft u, na diefstal, 
geen extra kosten te maken om een nieuwe fiets aan te schaffen. Bij Bike Totaal Plus kunt u kiezen uit 
een diefstal- of cascodekking. Bij Bike Totaal Plus Diefstal bent u verzekerd tegen diefstal. Bij Bike 
Totaal Plus Casco is naast diefstal ook schade én pechhulpservice Nederland meeverzekerd. Komt u 
onverwachts met pech onderweg te staan? Of is uw fiets gestolen? Onze pechhulpservice haalt u  
(en uw fiets) op en brengt u terug naar het beginpunt van uw fietsrit.

Bike Totaal Optimaal
Met Bike Totaal Optimaal kiest u voor onze meest uitgebreide verzekering. Zo kunt u altijd en overal 
onbezorgd fietsen. Met Bike Totaal Optimaal bent u verzekerd tegen diefstal en schade. Ook ver-
haalsrechtsbijstand, ongevallen opzittendenverzekering én pechhulpservice Europa zijn standaard 
inbegrepen bij Bike Totaal Optimaal.
Bij Bike Totaal Optimaal vindt geen afschrijving plaats op nieuwe fietsen gedurende de verzekerde 
periode. Is uw fiets duurder geworden? Dan heeft u bij Bike Totaal Optimaal recht op 3 procent 
 prijsstijging per jaar tot maximaal 9 procent in het derde jaar. Of uw fiets nu in het eerste of het 
 laatste jaar van de verzekering gestolen wordt, bij Bike Totaal Optimaal leveren wij een nieuwe, 
gelijkwaardige fiets uit.



  Bike Totaal  Basis  Bike Totaal  Plus  Bike Totaal  Optimaal

Wat is verzekerd? Diefstal Diefstal  Casco Casco 

Diefstal ✓ ✓	 	 ✓	 ✓ 

Gevolgschade na diefstal ✓ ✓  ✓	 ✓

(Gedeeltelijke) schade    ✓	 ✓ 

Verhaalsrechtsbijstand     ✓ 

Ongevallen opzittendenverzekering     ✓ 

Pechhulpservice 24/7    Nederland Europa 

Afschrijving fiets 
1e jaar -15%

2e jaar  -20%

3e jaar -25% -10%  -10%

4e jaar -35% -25%  -25%

5e jaar -50% -40%  -40%

Afschrijving accu  

Diefstal van of schade aan accu     -1,5% p.m. -0,75% p.m.

Prijsstijging
      3% p.j.*

Eigen risico  

Diefstal of totaalverlies   e 0  e 0    e 0   e 0

(Gedeeltelijke) schade      e 50   e 35

Verzekeringsgebied  

Diefstal Wereld Wereld  Wereld Wereld

Gevolgschade na diefstal Wereld Wereld  Wereld Wereld

(Gedeeltelijke) schade    Wereld  Wereld

Verhaalsrechtsbijstand     Europa

Ongevallen opzittendenverzekering     Wereld

Pechhulpservice 24/7    Nederland Europa

Beveiligingseisen  

ART-goedgekeurd slot   minimaal 2 sterren

Dekkingsoverzicht

*   Prijsstijging is alleen geldig op nieuwe fietsen en e-bikes tot maximaal 9% in het 3e jaar. In het 4e en 5e jaar wordt maximaal het  
 verzekerde bedrag vergoed. 

 

Benieuwd naar de premies?  
Vraag uw Bike Totaal fietsspecialist voor meer informatie of kijk op www.enra.nl.
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Tips van de vakman
• Verklein de kans op diefstal en zet uw fiets altijd goed op slot. Het liefst 

met een tweede slot aan een vast object zoals een hek of paal.

• Is uw fiets toch gestolen? Doe aangifte en ga met het proces-verbaal naar 
uw Bike Totaal fietsspecialist. Die helpt u verder, zodat u snel weer op pad 
kunt met een nieuwe fiets. 

 Let op: er moeten altijd twee sleutels worden overhandigd bij diefstal.


