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Komoot introduceert unieke verzekeringspolis
voor komoot Premium-leden
Premium Insurance is nu beschikbaar in Nederland, België en Frankrijk

Potsdam, 3 juni 2020 – Na de succesvolle lancering van komoot Premium,
een abonnement vol features voor iedereen in de komoot-community die op
zijn avonturen nog een stap verder wil gaan, introduceert komoot nu
Premium Insurance. Premium Insurance is een unieke verzekeringspolis
voor leden met een Premium-abonnement en is beschikbaar voor gebruikers
in Nederland, België en Frankrijk
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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.

Komoot Premium 
Komoot Premium bestaat uit zes kernfuncties en is beschikbaar in Nederland, België, Frankrijk,

Duitsland en Oostenrijk. Het Premium-abonnement kost €4,99 per maand of €59,99 per jaar.

Komoot verbetert continu en blijft inspelen op de wensen van de community. Dat betekent dat

komoot steeds beter wordt en doorlopend nieuwe functies worden toegevoegd.

Alle bestaande Premium leden kunnen zonder extra kosten gebruik maken van deze

verzekering.

Nieuwe en bestaande komoot-gebruikers kunnen zich aanmelden voor komoot Premium op

www.komoot.nl/premium 

Meer informatie over Premium Insurance van komoot is te vinden op

www.komoot.nl/premium/insurance

Meer weten over komoot en de talrijke features die het te bieden heeft? Bekijk ze hier

Komoot Premium Media Pack: http://newsroom.komoot.com/media_kits/223662

Komoot Premium Workshop
Benieuwd naar de extra features van Premium? Roebijn en Rob van komoot laten het je in deze

webinar allemaal zien. Wees erbij! Inschrijven doe je hier : www.eventbrite.co.uk/e/registratie-

go-further-met-komoot-premium-plan-je-meerdaagse-fietsavontuur-105375755722
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Over komoot
Mensen in staat stellen om betere outdoorervaringen te beleven: dat is de missie van komoot.

Het bedrijf geeft fietsers, mountainbikers en hikers de beste hulpmiddelen om, waar ze ook zijn,

routes te plannen en te navigeren. Voor avonturiers die nog een stap verder willen gaan, meer

willen ontdekken en de grenzen van hun comfortzone willen opzoeken is er komoot Premium.

Dit product werd in september 2019 geïntroduceerd en is gemaakt met de wensen van de meest

avontuurlijke komoot-gebruikers in het achterhoofd. Premium levert hen alle tools die ze nodig

hebben om perfect voorbereid van een fantastische outdoorervaring te genieten, te voet of op de

fiets.

Komoot is gevestigd in Potsdam, Duitsland en heeft momenteel ruim zeventig werknemers, die

verspreid over heel Europa remote werken.
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OVER KOMOOT

Komoot empowers, enables and inspires people to explore more of the great outdoors. With its smart route
planner, tips from other users, turn-by-turn voice navigation and inspirational content, it has become the outdoor
app of choice for 10 Million people all over the world. Komoot is home to the largest digital group of outdoor
experts in Europe. For the more adventurous outdoor enthusiast and cyclist, komoot recently launched a
premium version aimed at those among its community who wish to ‘go further’. Komoot Premium has advanced
features such as dynamic, on-Tour weather forecasting, a multi-day Tour planner and sports-specific maps. In
2020 komoot is the proud sponsor of the Atlas Mountain Race, the Silk Road Mountain Race and the
Transcontinental Race and counts Lael Wilcox, Laurens ten Dam and Steffi Marth among its growing list of
ambassadors.

Headquartered in Potsdam Germany, komoot currently employs approx. 60 people who work remotely all over
Europe.
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