
Zorgeloos op pad met Rad Power Bikes en Qover 

Rad Power Bikes biedt een passende verzekering aan in samenwerking met Qover 

Utrecht, 04.10.2022 - In 2021 werden in Nederland meer dan 735.000 fietsen gestolen. Dieven 

deinzen daarbij niet terug voor een fiets die goed op slot is of in een afgesloten stallingen staat. Een 

goede fietsverzekering direct bij aankoop afsluiten, is dus zinvol. Daarom slaat Rad Power Bikes de 

handen in elkaar met Qover, één van de grootste Europese e-bike verzekeringsagenten, en maakt het 

zo gemakkelijk, veilig en betaalbaar om een e-bike te verzekeren. 

 

Gedekt van materiële schade tot diefstal 

Rad Power Bikes en Qover helpen het best mogelijke pakket te kiezen voor het verzekeren van de 

gekozen e-bike. Hier spelen de individuele behoeften en  voorkeuren net zo'n doorslaggevende rol 

als bij de keuze van de juiste e-bike. Zo biedt Qover twee tariefopties aan. De Standaardverzekering 

begint vanaf € 72,60  per jaar in Nederland, afhankelijk van het Rad Power Bike model, en biedt de 

basis inclusief diefstalverzekering en een 24/7 hulplijn. Zodra een verzekerde Rad Power Bike wordt 

gestolen, gaat Qover aan de slag. Bijkomend maakt de 24/7 hulplijn het mogelijk om diefstal op elk 

moment te melden en zo op een ongecompliceerde manier de schaderegeling in gang te zetten. 

Met de Premiumdekking voor € 85,87 per jaar is ook materiële schade inbegrepen, naast de zaken 

die in het standaardtarief zijn gedekt. Van kromme velgen en krassen tot een verbogen frame - met 

premium bescherming is de e-bike gedekt en fietst de gebruiker zorgeloos met haar of zijn Rad 

Power Bike. 

De beste bescherming tegen diefstal is preventie 

Zoals met alles in het leven, is voorkomen beter dan genezen. Dit geldt ook voor e-mobiliteit en 

diefstalbeveiliging, vooral omdat dieven het steeds vaker gemunt hebben op e-bikes. Daarom 
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hebben de experts van Qover en Rad Power Bikes een aantal tips om een e-bike zo goed mogelijk 

tegen diefstal te beveiligen: 

• Zo simpel en toch zo effectief: De fiets op slot zetten. Het is belangrijk dat het slot wordt 

bevestigd aan stevig verankerde objecten, zoals fietsenrekken of stevige hekken. Zorg er 

altijd voor dat ook het frame is vastgemaakt en niet alleen de band. 

• Het zit hem in de details: Bij veel modellen zit in de velg van het achterwiel de motor van de 

e-bike. Rad Power Bikes biedt fietsen aan waar de wielen extra zijn vast gelast en voorkomt 

zo diefstal van belangrijke onderdelen. 

• Permanent bevestigd: Een geweldige functie van Rad Power Bikes is de LCD-display, die 

afhankelijk van het model de snelheid, afstand en het geselecteerde ondersteuningsniveau 

weergeeft. Door de vaste montage wordt de display niet gemakkelijk verwijderd en kan het 

zelfs 's nachts onbeheerd op de fiets worden achtergelaten. 

• Vergrendel je accu: Op alle Rad Power Bike-modellen zijn de accu's aan het frame van de 

fiets bevestigd. De accu ontgrendeld eenvoudig en kan eruit worden gehaald om op te laden. 

Maar eenmaal weer aan het frame bevestigd, zit hij vergrendeld. Voor de zekerheid adviseert 

Rad Power Bikes de accu te verwijderen als de fiets onbeheerd wordt achtergelaten. 

• Veiligheid van het serienummer: Bij Rad Power Bikes bevindt het serienummer zich zowel op 

het stuur bij het lampje als op het frame bij de pedalen (waar het gemakkelijk gefotografeerd 

kan worden). Bovendien kunnen alle Rad Power Bikes worden geregistreerd. In geval van 

diefstal wordt de eigenaar aan de hand van het serienummer gemakkelijk vastgesteld. 

• Verwijder het zadel: Het fietst moeilijk zonder zadel. Daarom is het advies om altijd het zadel 

mee te nemen. Dankzij het Quick Release-systeem wordt het zadel snel en eenvoudig van 

alle Rad Power Bikes verwijderd. 

Veiligheid en beveiliging voorop 

Hoewel iedereen begrijpt dat de wereld niet perfect is en dat diefstal en schade voorkomt, zijn er 

veel situaties waarin een fiets voor een korte tijd onbeheerd wordt achtergelaten. Om deze situaties 

zo stressvrij mogelijk te maken, ontwierpen Qover en Rad Power Bikes de optimale 

verzekeringsdekking. 

Met slechts enkele muisklikken wordt een Rad Power Bikes bij aankoop direct verzekerd. En iedereen 

die de afgelopen twaalf maanden een Rad Power Bike kocht, kan nog steeds een verzekering 

afsluiten door rechtstreeks contact op te nemen met Qover. Dankzij het eenvoudige 

verzekeringsproces van Qover en Rad Power Bikes kan iedereen zich richten op ongelooflijke e-bike 

avonturen. 

### 

Klik hier voor meer informatie over Rad Power Bikes 

Voor persfoto’s ga naar de Rad Power Bikes Media kits 

Voor aanvullende informatie, review aanvragen of andere zaken kun je contact opnemen 

met RadPowerBikes@progresscommunications.eu 

Over Qover 

Als internationale pionier in de verzekeringsbranche ontwerpt, bouwt en distribueert Qover innovatieve 

digitale verzekeringsoplossingen om snelgroeiende bedrijven te helpen. De toonaangevende Europese 

InsurTech dekt meer dan 1 miljoen mensen in 32 landen. Onder zijn langdurige partners bevinden zich 

gerenommeerde bedrijven als Revolut, Deliveroo, Decathlon, Cowboy en vele anderen. 
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Over Rad Power Bikes™ 

Over Rad Power Bikes™: Rad Power Bikes is het grootste ebike merk in Noord-Amerika, met een community 

van meer dan 460.000 rijders in meer dan 30 landen en duizenden zakelijke klanten. Het wereldwijde 

consumentenbedrijf werd opgericht in 2007 en beschikt over een volledig assortiment betaalbare e-bikes en 

accessoires die de manier veranderen waarop mensen en goederen zich verplaatsen. Het wereldwijde team 

van gepassioneerde ebike enthousiastelingen creëert producten en diensten die speciaal voor dat doel 

gemaakt zijn, of dat nu voor woon-werk verkeer, avontuur, bezorging of het vervoeren van kinderen is. Het 

bedrijf ontwerpt al zijn producten in eigen huis in zijn hoofdkwartier in Seattle en heeft internationale kantoren 

in Vancouver, Brits Columbia, Utrecht, Nederland, en heeft teams in Shanghai, China en Taipei, Taiwan. Het 

bedrijf heeft 10 Rad Retail Stores en breidt zich snel uit om fietsers in de hele V.S., Canada en Europa te 

bedienen. Erkend door TIME, Fast Company, en INC. als een van de meest innovatieve en invloedrijke bedrijven 

in 2021, is Rad Power Bikes op een missie om een wereld te bouwen waarin vervoer energie-efficiënt, plezierig 

en toegankelijk is voor iedereen. 
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