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Dit document heeft als doel je een overzicht te geven van de voornaamste gegevens van de bijstand. Dit document 
werd niet gepersonaliseerd op basis van je specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet 
exhaustief. Voor bijkomende informatie betreffende de bijstandsvoorwaarden of de voordelen gekoppeld aan het 
Koninklijke Belgische Touring Club lidmaatschap, gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen. 
 

Op welke voordelen mag ik rekenen ? 

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN 

Aantal interventies per jaar 

 Individueel ........................................................................................................................................................... 3 

 Duo ...................................................................................................................................................................... 4 

 Familie ................................................................................................................................................................. 8 

Interventie overal in België en tot 100 km buiten de grenzen (ook woonplaats) ............................................................  

Gedekte incidenten 

 Elektrische, elektronische of mechanische panne ..............................................................................................  

 Verkeersongeval .................................................................................................................................................  

 Incidenten door problemen met de banden ......................................................................................................  

 Vandalisme .........................................................................................................................................................  

 Diefstal ................................................................................................................................................................  

Pechverhelping .................................................................................................................................................................  

Slepen (de meest geschikte garage) .................................................................................................................................  

Vervangfiets (max. 7 dagen) .............................................................................................................................................  

 

BIJSTAND AAN PERSONEN 

Maximum aantal gedekte personen 

 Individueel ........................................................................................................................................................... 1 

 Duo ...................................................................................................................................................................... 2 

 Familie ................................................................................................................................................................. 4 
Terug-naar-huis dienst of naar de bestemming ...............................................................................................................  

Ongeval met lichamelijke schade .....................................................................................................................................  

Medische kosten terugbetaling ........................................................................................................... Max. € 12.500/pers. 

 Hospitalisatiekosten ...........................................................................................................................................  

 Farmaceutische en kinesitherapie kosten .................................................................................. Max. € 125/pers. 

 Tandenheelkundige kosten ........................................................................................................ Max. € 500/pers. 

 Kosten eerste vervoer van de begunstigde ........................................................................................................  
Franchise ....................................................................................................................................................................... € 50 

Touring Infolijn..................................................................................................................................................................  

 

Wie is gedekt ? 

Voor de formule INDIVIDUEEL: wordt beschouwd als begunstigde de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het 
lidmaatschap aangaat en die eigenaar is van het gedekte voertuig of de persoon aangeduid door deze natuurlijke 
persoon of rechtspersoon bij de onderschrijving van het lidmaatschap.  

Voor de formule DUO: worden beschouwd als begunstigden de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het 
lidmaatschap aangaat en die eigenaar is van het gedekte voertuig of de persoon aangeduid door deze natuurlijke 
persoon of rechtspersoon bij de onderschrijving van het lidmaatschap en de persoon met wie de begunstigde een 
wettelijke of feitelijke levensgemeenschap vormt. Die begunstigden moeten allemaal dezelfde wettelijke woonplaats 
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in België hebben, allemaal onder hetzelfde dak wonen en hun namen moeten vermeld worden in de bijzondere 
voorwaarden.  

Voor de formule FAMILIE: worden beschouwd als begunstigden de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het 
lidmaatschap aangaat en die eigenaar is van het gedekte voertuig of de persoon aangeduid door deze natuurlijke 
persoon of rechtspersoon bij de onderschrijving van het lidmaatschap en de familieleden (zijn/haar wettelijke 
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, hun ongehuwde kinderen, ongehuwde kleinkinderen en ongehuwde 
achterkleinkinderen, de vader en moeder, grootvader, grootmoeder, overgrootvader en overgrootmoeder) tot een 
maximum van vier personen. 

 

Welk voertuig is gedekt ? 

De volgende voertuigen worden als gedekt beschouwd, ongeacht of ze elektrisch worden aangedreven: fiets (inclusief 
speed pedelec), vouwfiets, bakfiets, ligfiets, tandem, eenwieler en driewieler, waarop de begunstigde rijdt op het 
moment van het gedekte incident. 

 

Waar ben ik gedekt ? 

Overal in België en tot 100 km buiten de Belgische grens, thuis of elders op de openbare weg. De plaats van het 
incident moet bereikbaar zijn voor het voertuig van de Touring wegenwachter. 

 

Uitsluitingen 

Er wordt onder andere geen bijstand verleend voor : 

 Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving; 

 Het hoofdtrauma dat het gevolg is van het niet dragen van een veiligheidshelm;  

 De kosten voor het onderhoud van het voertuig;  

 Voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer. 


