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SEGMENTATIECRITERIA FIETSVERZEKERING 
 

Aanvaardingscriteria 
Bij de aanvraag van een fietsverzekering gebruiken we de volgende aanvaardingscriteria, of eventueel 

een combinatie van deze criteria: 

 

 De leeftijd van de hoofdbestuurder: u moet meerderjarig zijn om een fietsverzekering af te 

sluiten en u kan deze verzekering afsluiten tot en met de leeftijd van 85 jaar. 

 

 Het land van domicilie van de verzekeringnemer: de verzekeringnemer moet gedomicilieerd 

zijn in België. Als Belgische verzekeraar wil Yuzzu enkel verzekeringnemers verzekeren die 

gedomicilieerd zijn in België, waar het bedrijf een verzekeringslicentie heeft. 

 

 Maatregelen die door een andere verzekeringsmaatschappij of door Yuzzu werden genomen 

ten overstaan van de verzekerde: dit criterium wordt gebruikt omwille van de statistische 

vaststelling dat mensen die het voorwerp uitmaakten van specifieke maatregelen bij een 

andere verzekeringsmaatschappij of bij Yuzzu (bijvoorbeeld het opzeggen van de verzekering 

bij niet-betaling van de premies), een hogere kans op ongevallen hebben. 

 

 Gebruik van de fiets: de fiets mag niet gebruikt worden voor professionele en/of commerciële 
doeleinden: taxi, expreskoerier, bezorger (met inbegrip van Uber, Taxipost, Deliveroo enz.). 

Volgens de statistieken zijn deze beroepen veel vaker betrokken bij ongevallen. 

 

 De waarde van de fiets: statistisch gezien zijn de schadekosten hoger naarmate de waarde 

van de fiets groter is. We verzekeren fietsen met een waarde tussen € 750 en € 7500. 

 

 Het type fiets: we verzekeren geen e-bikes die boven 25 km/u autonoom kunnen rijden of 

boven 25 km/u elektrische trapondersteuning bieden. 

 

 De leeftijd van de fiets: om de optimale bescherming van de waarde van de fiets te kunnen 

garanderen, verzekeren we alleen fietsen die jonger zijn dan 1 jaar op het moment van het 

onderschrijven van de dekking tegen diefstal en materiële schade. 

 

 De aankoopfactuur van de fiets en de accessoires: om onze klanten een goed beheer van 

hun dossier te garanderen in geval van een schadegeval Diefstal of Materiële schade, vragen 

we een kopie van de aankoopfactuur van de fiets en de vaste accessoires die de te 

verzekeren waarde uitmaken. 
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Tariferingscriteria 
Om het tarief van uw fietsverzekeringscontract te bepalen, gebruiken we segmentatiecriteria. Deze 

criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en uw risicoprofiel zo realistisch mogelijk in te 

schatten. Zo kunnen we u de beste tariefvoorwaarden geven die overeenkomen met uw profiel. 

 

Deze criteria zijn: 

Voor Diefstal en Materiële schade: 

 Het adres van de hoofdbestuurder: de statistieken tonen aan dat bewoners van bepaalde 
wijken vaker ongevallen hebben. Uw woonplaats heeft een invloed op uw risicoprofiel (onder 

meer door de verkeersdrukte of de mogelijkheid om uw fiets in een afgesloten ruimte te 

stallen). 

 

 De waarde van de fiets: statistisch gezien zijn de schadekosten hoger naarmate de waarde 

van de fiets groter is. 

 

 De kenmerken van de fiets (‘sportief’ of niet, elektrisch of niet): de genoemde kenmerken 

maken het mogelijk om een statistisch significant onderscheid te maken in het schaderisico. 

 

Voor Bestuurdersverzekering en Bijstand: 

Hier worden onze tarieven niet gesegmenteerd en passen we een forfaitaire premie toe. Het tarief kan 

echter wel variëren afhankelijk van de omvang van de dekking: alleen de verzekeringnemer OF de 

verzekeringnemer en alle mensen die onder zijn dak wonen. 

 


