
Wijzigingen HEMA brommer
verzekering per 8 januari 2022

Wat gaat er veranderen?
 •  we hebben bij het onderdeel “Wat bedoelen wij met … ? aangegeven wat we 

verstaan onder het kentekenbewijs. Dit is de volledige tenaamstellingscode (9 cijfers) 

en kentekencard.

 •  is de regelmatige bestuurder van de brommer 25 jaar of ouder en rijdt er iemand 

anders op jouw brommer die jonger dan 25 jaar is, dan geldt bij elke schade een 

eigen risico van 400.- euro, ook bij WA. In de nieuwe voorwaarden geldt het eigen 

risico van 400.- als de andere bestuurder jonger is dan 25 jaar én jonger is dan de 

regelmatige bestuurder die is opgegeven.

Wat gaat er veranderen als je ook schade aan je brommer meeverzekerd hebt?
 •  de vergoeding voor accessoires wordt verhoogd van maximaal 250.- naar 350.- euro.

 •  de vergoeding voor een helm wordt verhoogd van maximaal 100.- naar 200.- euro.

 •  als de brommer gestolen is, nemen we straks 20 dagen de tijd om de brommer op te 

sporen. Nu is dat nog 30 dagen. 

 •  we gaan bij diefstal of total loss uit van de aanschafwaarde van de brommer als je 

deze korter dan 1 jaar geleden hebt gekocht en de brommer niet ouder is dan 10 jaar. 

Hier voegen we de voorwaarde aan toe dat de brommer gekocht moet zijn bij een 

bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en handelt in fietsen en 

bromfietsen. 

 •  we hebben toegevoegd dat je bij diefstal van je brommer minimaal 2 sleutels per slot 

(jouw brommer en het ART 3 slot) moet toesturen.  

 •  schade aan je brommer door brand, ontploffing, kortsluiting of andere ongevalsschade 

die komt door een oorzaak die in de brommer zelf zit (eigen gebrek) is voortaan ook 

verzekerd. De reparatie van het eigen gebrek betalen wij niet.  

Vriendelijke groet, 

Team HEMA Verzekeringen


