Ga voor uw passie.
Zonder zorgen.

Voor alle soorten fietsen…
en alle soorten fietsers

Bereken in 1 minuut
online uw premie:
snel en eenvoudig

Racefiets of mountainbike, ligfiets of citybike: hij is om-

De formule die u het best past

Is de Fietsomnium iets voor u?

nium verzekerd zonder discussie. Zelfs uw tweedehands

U bent verzekerd tegen diefstal en eigen schade. Of alleen tegen

Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan.

tot één jaar oud verzekeren we.

diefstal. U kiest zelf de verzekeringsformule die u op het lijf geschreven is.
Ofwel vult u het formulier achteraan deze folder in. U stuurt het

… én alle soorten fietsers

Via de betere fietshandel

formulier naar Callant Verzekeringen en binnen de kortste keren valt

Zondagsfietser, serieuze toerrijder, triatleet of iets tussenin? Welk type

Callant Verzekeringen werkt uitsluitend met uiterst professionele

uw offerte in de bus.

u ook bent, de Fietsomnium verzekert uw fiets tijdens al uw activiteiten

fietshandelaars. Zoals de vakman die u deze brochure meegaf. Hij

op twee wielen. Wij sluiten wedstrijden en voorbereiding erop uit, be-

bekijkt bij beschadiging of diefstal hoe hoog het kostenplaatje ligt.

Ofwel gaat u naar www.fietsomnium.be en berekent u online uw

halve duatlon en triatlonwedstrijden. Verhuur is uitgesloten.

En zo nodig bezorgt hij u een gelijkaardige fiets als uw ouwe trouwe

premie, snel en eenvoudig.

exemplaar.

Accessoires inbegrepen
Uw fiets is meer dan een vervoermiddel. Hij is uw hobby, uw passie, uw

Fietscomputer, slot, fietstassen, … De waarde van de accessoires die

Een vergoeding waar u wat aan hebt

leven. Dus springt u er voorzichtig mee om. Maar hoe zorgzaam u ook

u tegelijk met uw fiets aankoopt, kan flink oplopen. Dus verzekert de

Fiets gestolen of beschadigd? Meteen Callant Verzekeringen contac-

bent, er kan altijd iets fout gaan. Daarom biedt Callant Verzekeringen u

Fietsomnium ze gewoon mee.

teren. Dan maken we snel werk van uw vergoeding. Die krijgt u in

de unieke Fietsomnium aan.

natura van uw fietshandelaar: ofwel in de vorm van een herstelling,

Dé polis die uw fiets verzekert tegen diefstal en beschadiging. Of uw fiets

ofwel in de vorm van een nieuwe fiets. Bij volledige diefstal geldt een

nu nieuw is of een jonge tweedehands. Of u nu thuis bent of op de Tour-

vrijstelling van 20 % van de verzekerde waarde. Bij schade of gedeel-

malet. Of u nu een tocht rijdt met de wielerclub of als eenzame Flandrien

telijke diefstal, 2,5 %. De minimum vrijstelling bedraagt € 50.

de wind trotseert.
Dankzij de Fietsomnium gaat u in alle gemoedsrust op weg. Zonder ingewikkeld papierwerk en zonder dure premie.

Meer weten?
Contacteer Callant Verzekeringen of kijk op www.fietsomnium.be

www.verzekerjeonline.be

www.verzekerjeonline.be

De Fietsomnium:
voor u steken we meer
dan één tandje bij

online - offerte aanvraag

naam fietshandelaar

Fietsomnium

adres
> Voor

Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!

GEGEVENS VERZEKERINGSNEMER / VERZEKERDE
naam aanvrager
M

>

Ook voor jonge tweedehands fietsen

>

Samen met uw fiets aangekochte accessoires zijn mee verzekerd.

>

Dekking in binnen- en buitenland, 24u / 24.

>

Online berekenen van een scherpe premie

> Vlotte

V

Wat er ook gebeurt, u blijft fietsen

eender welk type fiets.

en snelle vergoeding in samenwerking met uw fietshandelaar.

voornaam
geboortedatum

Professionele ondersteuning door de verzekeraar van de Omega

straat
nr

Pharma - Lotto en van de Topsport Vlaanderen wielerploegen. Dag en

bus

woonplaats

nacht, 7 dagen op 7.

postcode
telefoonnummer

-

Callant,
uw sportieve verzekeraar

beroep

GEGEVENS FIETS
merk

type

De Fietsomnium is uniek in België. De Fietsomnium wordt u exclusief

framenummer
soort fiets (max 1 jaar oud) - factuurdatum aankoop
racefiets

electrische fiets

/

aangeboden door Callant Verzekeringen, dé Vlaamse verzekerings-

/

specialist voor de recreant! Niet voor niets zijn we de vertrouwde

andere

verzekeraar van onder meer de Omega Pharma - Lotto en Top-

Fietsen waar wedstrijden mee gereden worden zijn uitgesloten (behalve duatlon en triatlon).
Fietsen gebruikt voor verhuur zijn eveneens uitgesloten.

sport Vlaanderen wielerploegen. Ook de beste Belgische triatleten

aankoopprijs fiets EUR
accessoires EUR
verzekerd bedrag EUR

dragen fier het Callantlogo.
+

Als onafhankelijke top 10 makelaar van België kunnen we u altijd de

(incl. BTW) Kopie van de factuur bijvoegen als de polis wordt onderschreven. (max. 8000 EUR)

beste polisvoorwaarden aanbieden. Zonder compromissen, zon-

GEGEVENS dekking

der druk van eender welke verzekeringsmaatschappij. Tegen héél

1 jaar diefstal en beschadiging

scherpe prijzen, want als sportieve makelaar van formaat kunnen we

1 jaar diefstal

voordelige condities bedingen bij de maatschappijen.

Meer informatie over al onze diensten en verzekeringsproducten vindt u op
www.callant.be
Sluit ONLINE snel en eenvoudig uw auto-, woning- of familiale verzekering af.
Callant verzekert u de laagste prijs!
verzeker-je-online.be

www.kliek.be

bankrekeningnummer
e-mailadres

laagste prijs garantie

CALLANT VERZEKERINGSKANTOOR B.V.B.A. - ISO 9001-2000 Gecertificeerd
De offerte en/of het voorstel verbinden noch de kandidaat-verzekeringsnemer, noch de verzekeraar tot het
sluiten van de overeenkomst. De ondertekening brengt geen dekking met zich mee. De algemene voorwaarden van toepassing raadplegen via: www.fietsomnium.be
Folder zonder contractuele waarde.

Handtekening

datum

/

Dag en nacht, 7 dagen op 7. Ga dus gerust voluit met uw tweewieler.
Wij doen de rest.

Krommestraat 12 - 8000 Brugge - Tel. 050 34 33 23 - Fax 050 34 23 57
Bondgenotenlaan 8 - 8301 Knokke-Heist - Tel. 050 51 64 85 - Fax 050 51 64 83
Brugsesteenweg 346 - 8800 Roeselare - Tel. 051 20 01 23 - Fax 051 26 86 48
Laageind 51 - 2940 Stabroek / Antwerpen - Tel. 03 569 07 07 - Fax 03 569 05 29

/

www.verzekerjeonline.be

www.verzekerjeonline.be

www.verzekerjeonline.be

