
Goed verzekerd erop uit!

Waar je ook naartoe gaat, met onze fiets- en e-bikeverzekering blijf jij fietsen 

met een gerust hart! Door de uitgebreide dekkingsmogelijkheden en
persoonlijke service ben jij goed verzekerd.



Diefstaldekking
Je fiets of e-bike is altijd tegen diefstal verzekerd. 

Casco dekking
Wil je ook verzekerd zijn tegen overige schades, zoals 

bijvoorbeeld vallen of een aanrijding? 

Kies dan de Casco dekking. 

Anker Fiets- en 
E-bikeverzekering

Ook je tweedehands fiets is bij ons te verzekeren. Je betaalt 
dan alleen premie over jouw aanschafprijs.



Anker Caravan Schade Service:
Ook je trekking- of aangepaste fiets met een hoge waarde 
kun je voordelig bij ons verzekeren.

•  Gunstige afschrijving bij diefstal of total loss 

•  Geen afschrijving op de accu van je e-bike bij  

 schade of diefstal

•  De eerste 3 jaar vergoeden wij bij prijsstijging tot    

15% extra op het aanschafbedrag

•  Vergoeding huurkosten vervangende fiets  

 tijdens reparatie bij verzekerde schade

•  Accessoires zoals fietstassen of een  

 kinderzitje zijn optioneel mee te verzekeren

Voordelen Anker Fiets- en 
E-bikeverzekering



Pechhulp 

Hulp in Nederland bij pech 
onderweg. Bijvoorbeeld bij een 
lekke band, beschadiging of 
mechanische gebreken. Maar 
ook bij ziekte of letsel dat is 
ontstaan tijdens het fietsen.

Verhaalsbijstand

Heb je tijdens het fietsen  
(letsel) schade opgelopen en is 
dit de schuld van iemand  
anders? Wij helpen je om deze 
schade te verhalen op de  
aansprakelijke partij.

Ongevallen

Krijg je een ongeval met je fiets? 
Wij keren maximaal € 10.000 
uit bij blijvende invaliditeit of 
€ 5.000 bij overlijden.

Aanvullende 
dekkingen



 
 
 

Diefstal Casco
Diefstal fiets of e-bike ✔ ✔

Schade ontstaan door poging tot diefstal                                                    ✔ ✔

Schade ontstaan tijdens periode van diefstal                                             ✔ ✔

Diefstal verzekerde onderdelen / accessoires   ✔ ✔

Schade door vallen en botsen                                                         ✔

Aanrijding ✔

Vandalisme ✔

Kies je eigen dekking
Kies zelf of je de fiets of e-bike tegen alleen 

diefstal of casco wilt verzekeren.



Over Anker Insurance

Bij ons kan je meer verzekeren dan alleen je fiets of e-bike. 
Ook voor jouw caravan, reis of recreatie- en 
hobbyartikelen hebben wij uitgebreide mogelijkheden. 
Kies daarom samen met je adviseur voor Anker Insurance!

Wij zijn niet alleen een nicheverzekeraar met meer dan 

100 jaar ervaring, maar ook de specialist op het gebied 

van Rechtsbijstand, Reis en Recreatie. Als verzekeraar 

bieden we net dat beetje meer. Samen met onze 

volmachten, partners en adviseurs zorgen wij ervoor dat 

iedere klant goed verzekerd is.

Anker Insurance is onderdeel van Anker Insurance Company
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

https://www.ankerinsurancecompany.eu/nl/
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