
 

 
 
 

Komoot Premium Features  
 
 
Om optimaal aan de behoeften van alle gebruikers te voldoen, biedt komoot sinds september 2019 
twee verschillende nieuwe producten aan: komoot Maps en komoot Premium. Het komoot 
Premium-abonnement kost €4,99 per maand en beschikt over een aantal specifiek op avontuur 
gerichte features. Maps voorziet in kaartpakketten voor offline gebruik. Eén regio kost €3,99, een 
regiopakket kost €8,99 en het Wereldpakket is beschikbaar voor €29,99. Schaf je een Wereldpakket 
aan? Dan ontvang je een aanbieding om te upgraden naar komoot Premium voor in totaal €29,99 in 
het eerste jaar.  
 
Komoot Premium Features 
 
Premium Insurance 
Premium Insurance wordt aangeboden in samenwerking met internationale verzekeraar AXA 
Assistance. De uitgebreide verzekeringspolis voor schade en noodgevallen sluit perfect aan op 
avonturiers en hun materiaal. Premium Insurance biedt 24 uur per dag telefonische assistentie, 
dekking voor schade en diefstal, fietsreparaties onderweg, noodgedwongen overnachtingskosten, 
vervangende fietsen, ophaalservice langs de weg, werelddekking voor opsporing en redding en 
vervoer naar huis bij ongelukken in het buitenland. Deze dekking is nu beschikbaar voor 
Premium-leden in Nederland, België en Frankrijk. Gebruikers met het komoot Premium-abonnement 
in andere landen ontvangen de dekking automatisch wanneer deze in hun land beschikbaar komt. 
Ontdek sport-specifieke kaarten 
 
Sport-specifieke kaarten 
Hiken, wielrennen of mountainbiken: welke sport je ook kiest, Premium’s sport-specifieke kaarten 
tonen alleen wat je op dat moment nodig hebt. Officiële fiets- en wandelroutes en mountainbike 
singletracks met bijbehorende moeilijkheidsgraden zijn uitgelicht op de kaart, waardoor het 
makkelijker is om ze bij het plannen in je route op te nemen. 
Ontdek sport-specifieke kaarten 
 
Meerdaagse planner 
Plan gemakkelijk je langere avonturen, inclusief overnachtingsplekken – of je nu gaat bikepacken, een 
huttentocht gaat maken of per fiets de Alpen wilt doorkruisen. De slimme meerdaagse planner van 
komoot Premium maakt plannen eenvoudig door je trip op basis van verwachte beweegtijd slim op te 
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knippen in etappes. De planner geeft een vergelijkend overzicht van alle aanpassingen die je maakt 
aan je route en leidt je precies van en naar je overnachtingsplekken.  
Ontdek de meerdaagse planner 
 
On-tour-weerbericht 
Dynamische weerberichten zorgen ervoor  dat je elke centimeter van je geplande route goed 
voorbereid bent en precies weet wat het beste moment is om te starten met je avontuur. Dankzij de 
ingebouwde indicator voor windrichting bepaal je eenvoudig welke kant je het beste op kan voor je 
tocht, terwijl je met info over de UV-index en zonsopkomst en -ondergang altijd weet of je een 
zonnebril, warme kleding of verlichting mee moet nemen.  
Ontdek het on-tour-weerbericht  
 
Persoonlijke Collecties  
Je kunt nu Tours en Highlights, zowel voltooid als gepland, bundelen in Collecties. Zo structureer en 
orden je heel eenvoudig je favoriete outdoorervaringen. Bovendien is het nog nooit zo leuk geweest 
om het hele verhaal achter je meest epische avonturen te laten zien. En... was het nog nooit zo 
gemakkelijk om zo’n mooi overzicht te creëren van je toekomstige avonturen. 
Ontdek persoonlijke collecties 
 
Privileged pricing 
Racefiets of e-bike, outdoorkleding, schoenen of technische uitrusting – met komoot Premium 
profiteer je het hele jaar door van exclusieve lage prijzen.  
Ontdek Privileged pricing 
 
Blijf profiteren van komoot Maps 
Ledereen die komoot Premium aanschaft krijgt automatisch toegang tot downloadbare offline 
kaarten van de hele wereld. Als je als lid van de komoot-community geen gebruikmaakt van Premium, 
ervaar je nog steeds dezelfde hoge kwaliteit die je van komoot gewend bent en behoud je toegang tot 
de aangekochte offline kaartenn 
Ontdek komoot Maps 
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