
 
PFiets - Antidiefstalsysteem   
 

1. Welke fietssloten keurt Aedes goed ?   
In alle gevallen moet het fietsslot het frame/kader van de fiets of het voortbewegingstoestel aan een 

vast bevestigingspunt kunnen vastmaken. 

2 mogelijkheden :  

A. Ofwel Certificatie ART of Sold Secure 
 
Voor fietsen of voortbewegingstoestellen met een aankoopwaarde van : 

• ≤ € 5.000 incl. btw (toebehoren inbegrepen) = fietsslot ART** of Sold Secure Silver  
 

• > € 5.001 incl. btw (toebehoren inbegrepen) = fietsslot ART*** of Sold Secure Gold of Sold 
Secure Diamond  

 

B. Ofwel Certificatie van bepaalde merken  
 

Voor fietsen of voortbewegingstoestellen met een aankoopwaarde < € 10.000 incl. btw 

(toebehoren inbegrepen) : acceptatie van sloten van de 5 volgende merken :  

- ABUS (minimumdrempels : 10/15)  
- Acid (minimumdrempels : 12/15) 
- AXA (minimumdrempels : 10/15) 
- Kryptonite (minimumdrempels : 7/10)  
- Trelock (minimumdrempels : 4/6)  

 

2. En wat met het ringslot ? 
Het vast gemonteerde ringslot (zie voorbeeld hiernaast) op zich is dus niet 

voldoende, gezien dit de fiets niet aan een vast bevestigingspunt kan 

vastmaken. Er wordt geen rekening gehouden met de certificering van het 

ringslot.  

De verzekerde heeft 2 mogelijkheden :  

• ofwel koopt hij een insteekketting* die op het ringslot wordt aangesloten ; 

• ofwel koopt hij een ander slot (onafhankelijke ketting, U-slot, vouwslot) waarmee de fiets aan 
een vast bevestigingspunt kan worden vastgemaakt (zie hierboven (A of B)).  

 

*Deze insteekketting moet ook ART**/ART*** of Sold Secure Silver/Gold/Diamond gecertificeerd zijn. 

Als er geen certificatie is = elke insteekketting van ABUS, Acid, AXA, Kryptonite en Trelock is OK (zonder 

rekening te houden met de minimumdrempels)  



 

 

3. Is er een lijst met ART en Sold Secure goedgekeurde sloten ?  

3.1. Lijst ART sloten  

Lijst ART ** sloten  

Lijst ART *** sloten  

3.2. Lijst Sold Secure sloten  

Lijst Sold Secure Silver sloten  

Lijst Sold Secure Gold sloten  

Lijst Sold Secure Diamond sloten 

 

 

https://www.stichtingart.nl/is-mijn-slot-goedgekeurd/?fwp_aantal_sterren=514faf5a71b4f0f67374c388f37aa0d7
https://www.stichtingart.nl/is-mijn-slot-goedgekeurd/?fwp_aantal_sterren=8a7ab20ec0ab3262ce329c7dcb399a4e
https://www.soldsecure.com/search?product_type_id=&product_type_caption=&grading=308&company=&action=
https://www.soldsecure.com/search?product_type_id=&product_type_caption=&grading=303&company=&action=
https://www.soldsecure.com/approved-product-search?standard_grades=6&keyword=&product_types=

