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TBS BENELUX VEHICLE 
 

 Auto, moto, Van (max. 5.5T, max. 6,5 m lengte en/of 3 m hoog) 
 Technische bijstand, sleping, terug-naar-huis service 
 Benelux + 50 km in Frankrijk & Duitsland 

A. Option  
Replacement Car 
 
 Tot  5 dagen vervangwagen 
 In België 
 In Europa in combinatie met 

optie Europe+ 

B. Option 
Replacement Van 
 
Tot 5 dagen vervang 

bestelwagen 
Van uitsluitend in België 

beschikbaar 

C. Option 
Europe + 
 
Uitbreiding Europese dekking 

(incl. Algerije, Tunesië, Marocco 
en Turkije) 

Repatriëring voertuig en 
personen 

D. Option World 
Person Assistance 
 
Begunstigden: 

verzekeringsnemer + alle 
familieleden die onder hetzelfde 
dak wonen 

Medische bijstand wereldwijd / 
medische repatriëring 
wereldwijd  
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TBS BENELUX VEHICLE 

Benelux Assistance   

 Pechverhelping in de Benelux en 50 km in Duitsland en Frankrijk 

 Dekking voor voertuigen tot 5.5 T (max. 6,5 m lengte en/of 3 m hoog) 

 Gratis dekking van de aanhangwagen tot 1.5 T 

 Interventie in alle gevallen: mechanische panne, verkeersongevallen, 

brandstofpanne, gebruik van verkeerde brandstof, vastrijden van het voertuig, 
vandalisme, diefstal, verlies van sleutels, enz. 

 Keuze van de garage in geval van sleping 

 Terug-naar-huis service 
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A. OPTION REPLACEMENT CAR 

Vervangwagen Benelux (en Europa) 

 Vervangwagen tot 5 dagen (en max. 250 € in Europe) of terug-naar-huis service 

 Categorie A of B 

 Benelux: in combinatie met de basisdekking ‘TBS Benelux Vehicle’ 

 Europe: in combinatie met de dekking  ‘Europe+’ 

 Opgelet: er wordt geen vervangvoertuig ter beschikking gesteld indien het voertuig 

al in een garage staat op het moment dat Touring Business Solutions opgeroepen 
wordt 
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B. OPTION REPLACEMENT VAN 

 

 Dekking voor voertuigen tot 5.5 T (max. 6,5 m lang en/of 3 m hoog) 

 Gratis dekking van de aanhangwagen tot 1.5 T 

 Interventie in alle gevallen: mechanische panne, verkeersongevallen, 

brandstofpanne, gebruik van verkeerde brandstof, vastrijden van het voertuig, 
vandalisme, diefstal, verlies van sleutels, enz. 

 België : Keuze van de garage in geval van sleping 

 Buitenland: Sleping naar de dichtsbijzijnde garage van het merk  

 Terug-naar-huis service of gratis bestelwagen als vervangvoertuig tot 5 dagen (ter 

beschikkingstelling enkel in België) 

 Vervangwagen buiten België (in combinatie met de optie Europe+) 
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C. OPTION EUROPE+ 

Uitgebreide dekking Europese Unie (uitgezonderd Estland, Letland, 

Litouwen en Cyprus) en landen rond de Middelandse Zee 

 Algerije, Marocco, Tunesië and Turkije 

 NIET gedekt: landen in staat van oorlog, van burgeroorlog, van krijgswet of die 
gebukt gaan onder terrorisme 

 Inbegrepen: 

 Idem dekking TBS Benelux Vehicle 

 Afsleping: Dichtsbijzijnde garage van het merk in het buitenland 
 Repatriëring: Voertuig en inzittenden (indien herstelling langer dan 2 dagen 

duurt), garage naar keuze in België 

 Terugbetaling verblijfkosten: Voor bestuurder en inzittenden in afwachting van 
herstelling 

 Vervangvoertuig Tot 5 dagen indien combinatie met optie Replacement Car 
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D. OPTION WORLD PERSONS ASSISTANCE 
TBS WORLD PERSONS ASSISTANCE 

Bijstand aan personen in het buitenland  

 Begunstigden: verzekeringsnemer + alle familieleden die onder hetzelfde dak 

wonen 

 Repatriëring in geval van ziekte of ongeval 

 Repatriëring van stoffelijk overschot in geval van overlijden in het buitenland 

 Terugbetaling van alle medische kosten (onbeperkte vergoeding, zonder franchise) 

 Toesturen van geneesmiddelen, brillen, prothesen indien niet beschikbaar in het 
buitenland 

 Toesturen van bagage en professionele documenten in geval van diefstal of verlies 

 Terugbetaling van tolkkosten en telefoonkosten 
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