FIETSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN

De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar
bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet ten minste drie maanden voor de jaarlijkse
vervaldag vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend
verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar. Verzet tegen de verlenging wordt aangetekend door middel van
een bij de post aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzeggingsbrief in
ruil voor een ontvangstbewijs.
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BIJSTANDSVERLENING NA EEN ONGEVAL
OF EEN TECHNISCH INCIDENT
BIJSTANDSVERLENING NA DIEFSTAL
INLEIDENDE BEPALINGEN
De bijstandsservice na een ongeval of een technisch incident is uitsluitend van toepassing tijdens de
geldigheidsperiode van de P-Fiets.
De bijstandsservice na diefstal is uitsluitend van toepassing tijdens de geldigheidsperiode van de
waarborg bij diefstal inbegrepen in de P-Fiets.
Alleen de nv IMA BENELUX, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 4020 Luik, Parc Zénobe Gramme,
Square des Conduites d’Eau 11-12, en die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0474.851.226 (tel.: +32 (0)4/340.54.00; e-mail: info@imabenelux.com;
www.imabenelux.com), versterkt de diensten en betaalt de schadevergoedingen vermeld in dit gedeelte.
Zij geeft de nv AEDES Vlaanderen de machtiging om deze overeenkomst voor te stellen, ze uit te geven,
over te gaan tot de inning van de premies en wijzigingen en opzeggingen of annulaties uit te voeren die
zich tijdens de verzekeringsperiode voordoen.

HOOFDSTUK 1: Definities.
Artikel 1. Definities

1. Technisch incident
De onderstaande gebeurtenissen vormen een technisch incident:
- ongeval;
- bandenpech;
- vandalisme of kwaadwillige daad;
- diefstal en poging tot diefstal;
die leiden tot de immobilisering van de fiets op de plaats waar zich de feiten hebben voorgedaan.
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2. Diefstal en poging tot diefstal
Elke frauduleuze ontvreemding van de verzekerde fiets die aan de bevoegde instanties werd gemeld, of
elke poging tot ontvreemding die maakt dat het voortzetten van de geplande reis of verplaatsing
onmogelijk wordt.
3. Verzekerden
De volgende personen zijn verzekerd op voorwaarde dat ze in België woonachtig zijn en er doorgaans
ook verblijven:
- de verzekeringnemer;
- de bestuurder van de fiets.
4. Verzekeringnemer
De natuurlijke of rechtspersoon die de bijstandsovereenkomst ondertekent.
5. Woonplaats
De wettelijke woonplaats in België (of de in de bijzondere voorwaarden gekozen woonplaats in België)
van de verzekeringnemer.
6. Verzekerde fiets
De fiets die in de bijzondere voorwaarden vermeld staat.

HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering.
Artikel 2: Voorwerp

IMA BENELUX waarborgt ten belope van de opgegeven waarden, btw inbegrepen, een bijstandsservice
wanneer de verzekerden het slachtoffer zijn van op toeval berustende gebeurtenissen die in deze
overeenkomst beschreven staan.

Artikel 3: Territoriale omvang

De bijstandsservice wordt verleend in België, op voorwaarde dat de verzekerde zich op ten minste 1 km
van zijn woonplaats en tot op 30 km van de landsgrenzen bevindt.
De fietsbijstand wordt maar verleend wanneer de fiets zich bevindt op een weg die voor het
interventievoertuig van IMA BENELUX toegankelijk is.
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HOOFDSTUK 3: Toekenningsvoorwaarden
voor de bijstandsservice.
Artikel 4: Beperking van de tussenkomst

IMA BENELUX komt tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst tussenbeide nadat zich een van de
gebeurtenissen vermeld in artikel 1.1 en 1.2 heeft voorgedaan, ongeacht of deze gebeurtenis plaatsvond in
het privéleven of het beroepsleven en binnen de genoemde territoriale beperkingen en de gewaarborgde
bedragen.
Artikel 5: Verklaring: verplichting en termijn

Wanneer zich een gewaarborgde gebeurtenis voordoet, moet de verzekerde onmiddellijk een interventieaanvraag indienen bij IMA BENELUX.
Artikel 6: Zelfafhandeling

Geven a posteriori geen recht op een terugbetaling of schadevergoeding, prestaties die niet werden
aangevraagd op het ogenblik van de feiten, noch prestaties die door de verzekerde werden geweigerd of
zonder het akkoord van IMA BENELUX werden georganiseerd.

HOOFDSTUK 4: Fietsbijstand
Artikel 7: Pechtverhelping – wegslepen in geval van een technische stoornis

Indien de verzekerde fiets door een technisch incident geïmmobiliseerd is, organiseert en vergoedt IMA
BENELUX de verplaatsing van een hersteller of, indien herstellen ter plaatse niet mogelijk is, het vervoer
naar de wettelijke verblijfplaats van de verzekerde of naar de hersteller van zijn keuze; een fiets naar een
hersteller brengen kan uitsluitend tijdens de openingsuren. IMA BENELUX organiseert op de eerste
werkdag na het ongeval geen tweede vervoer naar de hersteller indien het zich buiten de openingsuren
heeft voorgedaan.
Indien de verzekerde niet de mogelijkheid had om IMA BENELUX in te schakelen om zijn voertuig te
laten herstellen of wegslepen, is de tussenkomst van IMA BENELUX beperkt tot een plafond van 200
EUR en moeten de originele bewijsstukken worden voorgelegd.
In geval van diefstal of poging tot diefstal van de verzekerde fiets organiseert en vergoedt IMA
BENELUX de vervoerskosten van de verzekerde naar zijn wettelijke verblijfplaats, voor een maximumbedrag van 100 EUR. Deze waarborg wordt maar toegekend indien de verzekerde kan bewijzen dat hij
alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het gevaar voor diefstal of poging tot diefstal van de fiets
zo veel mogelijk te vermijden, en indien hij de diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
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HOOFDSTUK 5: Uitsluitingen.
Artikel 8: Uitsluitingen.

Geven geen aanleiding tot een tussenkomst door IMA BENELUX:
-

-

prestaties die werden verricht zonder dat ze vooraf bij IMA BENELUX werden aangevraagd;
prestaties die niet door IMA BENELUX werden verricht;
prestaties die werden verricht zonder de toestemming van IMA BENELUX;
prestaties die verband houden met opzettelijke en/of onwettige daden door de verzekerde; IMA
BENELUX komt evenmin tussenbeide wanneer de fiets door de bevoegde instanties in beslag
werd genomen ten gevolge van deze daden;
prestaties verricht in het kader van de deelname aan wedstrijden, zelfs niet aan wedstrijden
waarvoor geen prijzen behaald kunnen worden;
prestaties die verband houden met een steeds terugkerende panne aan de fiets die het gevolg is
van een gebrek aan onderhoud;
terugbetaling van de prijs van de onderdelen, de onderhoudskosten van de fiets en de
herstellingskosten wanneer de fiets zich reeds bij een reparateur bevindt;
prestaties die verband houden met een schadegeval dat de verzekerde met opzet heeft veroorzaakt
naar aanleiding van een weddenschap of uitdaging;
prestaties die verband houden met pech die het gevolg is van het gebruik van niet-originele
reserveonderdelen;
prestaties die in principe gewaarborgd zijn, maar die niet kunnen worden verstrekt doordat de
fiets zich bevindt op een weg die niet toegankelijk is voor het interventievoertuig van IMA
BENELUX.

HOOFDSTUK 6: Wettelijke Bepalingen
Artikel 9: Datum van inwerkingtreding van de overeenkomst

Tenzij anders wordt overeengekomen, vangt de overeenkomst aan op de datum die in de bijzondere
voorwaarden vermeld staat.
Artikel 10: Indeplaatsstelling

IMA BENELUX, die de bijstand verricht of de schadevergoeding betaald heeft, wordt ten belope van het
bedrag hiervan, in de rechten en daden van de verzekerden gesteld, tegen derden die het schadegeval
veroorzaakt hebben.
Indien door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatssteling niet langer effect kan
hebben ten gunste van IMA BENELUX, dan kan deze eisen dat de betaalde schadevergoeding in de mate
van de geleden schade wordt terugbetaald.
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De indeplaatsstelling mag de verzekerde of begunstigde die slechts gedeeltelijk werd vergoed,
niet schaden. In dat geval kan hij zijn rechten doen gelden voor wat hem nog verschuldigd is, bij
voorkeur bij IMA BENELUX.
Behalve in geval van kwaadwilligheid heeft IMA BENELUX geen verhaalsrecht tegen de
afstammelingen, ascendenten, de echtgenoot en de verwanten in rechte lijn van de verzekerde, noch tegen
de personen die wonen in diens huis, zijn gasten of de leden van zijn huispersoneel.
Aedes Vlaanderen kan echter wel een beroep instellen tegen die personen indien hun aansprakelijkheid
effectief gewaarborgd is door een verzekeringsovereenkomst.

Artikel 11: Verbintenis van de verzekerde

A. Aangifte van een schadegeval

Bijstand 24 uur per dag – 04/340.56.52

1. De verzekerde dient zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de kortst mogelijke termijn aan
IMA BENELUX te melden dat zich een schadegeval heeft voorgedaan.
2. De verzekerde moet zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verstrekken en antwoorden op de
vragen die hem worden gesteld om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te
bepalen.
Opdat de bijstand optimaal wordt georganiseerd, moet de verzekerde IMA BENELUX
contacteren vóór er enige tussenkomst is en mag hij maar bijstandskosten aangaan indien IMA
BENELUX hiermee akkoord is gegaan.
B. Verplichtingen van de verzekerde bij een schadegeval
1. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval zo
niet te voorkomen, dan toch te beperken.
2. Bijgevolg verbindt de verzekerde zich ertoe om, binnen een termijn van ten hoogste 3 maanden
nadat het incident zich heeft voorgedaan en IMA BENELUX tussenbeide is gekomen:
- de bewijsstukken van de aangegane kosten voor te leggen:
- de bewijzen te leveren van de feiten die recht geven op de gewaarborgde prestaties;
- in ieder geval de niet-gebruikte vervoersbewijzen terug te geven, aangezien IMA BENELUX dit
vervoer op zich heeft genomen.
C. Sancties
1. Indien de verzekerde een van de hierboven verplichtingen niet nakomt en IMA BENELUX
hiervan nadeel ondervindt, kan deze laatste aanspraak maken op een vermindering van haar
prestatie ten belope van het nadeel dat ze heeft ondervonden.
2. IMA BENELUX kan haar waarborg weigeren indien de verzekerde de hoger genoemde
verplichtingen niet is nagekomen met frauduleuze bedoelingen.
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Artikel 12: Verbintenis van IMA BENELUX

IMA BENELUX stelt alles in het werk om de verzekerde bij te staan, en dit houdt voor IMA BENELUX
een inspanningsverbintenis in.
IMA BENELUX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien zij haar verbintenis niet of
laattijdig uitvoert ten gevolge van:
- een (burger)oorlog;
- een algemene mobilisatie;
- een vordering van personen en materiaal door de overheid;
- sabotage of terroristische daden begaan in het kader van gecoördineerde acties;
- sociale conflicten zoals stakingen, opstanden, volksbewegingen, lock-outs, enz.;
- de gevolgen van radioactiviteit;
- alle gevallen van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.
Artikel 13: Niet-contractuele tussenkomst

Het is mogelijk dat IMA BENELUX, in het belang van de verzekerde, kosten op zich moet nemen die
niet door de overeenkomst gedekt zijn. In dat geval verbindt de verzekerde er zich op verzoek van

IMA BENELUX toe om deze terug te betalen in de maand waarin IMA BENELUX de betaling
heeft uitgevoerd.
Artikel 14: Briefwisseling

Mededelingen of kennisgevingen bestemd voor de verzekerde, worden rechtsgeldig uitgevoerd op het
adres dat hij in de overeenkomst heeft opgegeven of dat hij nadien aan IMA BENELUX heeft
meegedeeld.
Om rechtsgeldig te zijn moeten mededelingen of kennisgevingen van de verzekerde worden gestuurd naar
IMA BENELUX, Parc d’affaires Zénobe Gramme, gebouw 11/12, Square des Conduites d’Eau te 4020
LUIK, of naar de tussenpersoon in de verzekeringen die houder is van de kwijting opgesteld door IMA
BENELUX of tussengekomen is bij het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst.
Artikel 15: Bevoegdheidsbeding

Alle geschillen die tussen de partijen kunnen ontstaan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de
rechtbanken van Brussel.
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