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BIJSTAND AAN VOERTUIGEN 

Pech  ......................................................................................................................................................................................... V 
Lekke band  .............................................................................................................................................................................. V 
Ongeval  ................................................................................................................................................................................... V 
Vandalisme, diefstal of poging tot diefstal  ............................................................................................................................. V 
Pechverhelping en/of sleping  ................................................................................................................................................. V 
Vervangwagen (tot 15 dagen)  ................................................................................................................................................. V 
Repatriëring voertuig  .............................................................................................................................................................. V 
Verderzetting reis .................................................................................................................................................................... V 
Bewakingskosten ..................................................................................................................................................................... V 

 
 

 
 
 
Formule Individueel: Wordt beschouwd als begunstigde de fysieke persoon die het lidmaatschap onderschrijft. Als de 
begunstigde de bestuurder van het voertuig is, dan wordt elke passagier die zich gratis en op wettelijke wijze aan boord van het 
voertuig bevindt gedekt. Het aantal gedekte passagiers is beperkt tot het aantal plaatsen dat vermeld is op het 
inschrijvingsbewijs van het voertuig of dat door de wettelijke bepalingen vereist wordt. Indien de begunstigde passagier van het 
voertuig is, dan komt Touring enkel voor de begunstigde tussenbeide. De begunstigde moet in België gedomicilieerd zijn.  
 
Formule Familie: Worden beschouwd als begunstigden de fysieke persoon die het lidmaatschap onderschrijft, zijn/haar 
wettelijke echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en hun ongehuwde kinderen, die allemaal dezelfde wettelijke woonplaats 
in België hebben, allemaal onder hetzelfde dak wonen en die vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. Als de 
begunstigden de bestuurders van het voertuig zijn, dan wordt elke passagier die zich gratis en op wettelijke wijze aan boord van 
het voertuig bevindt gedekt. Het aantal gedekte passagiers is beperkt tot het aantal plaatsen dat vermeld is op het 
inschrijvingsbewijs van het voertuig of dat door de wettelijke bepalingen vereist wordt. Indien de begunstigden passagiers van 
het voertuig zijn, dan komt Touring enkel voor de begunstigden tussenbeide. Indien de begunstigde een minderjarig kind is, dan 
komt Touring tussen voor het minderjarige kind en één begeleidende persoon. Studenten en erkende kinderen die bij de andere 
ouder, hetzij de gewezen echtgenote of samenwonende van de verzekeringnemer wonen, vallen ook onder de verzekering 
indien zij worden vermeld tijdens de ondertekening van de polis en in zoverre ze hun woonplaats in België hebben. De 
begunstigden moeten in België gedomicilieerd zijn. 
 
 
 
 

• Personenwagen, wagen voor gemengd gebruik, motorfiets, bestelwagen, minibus en mobilhome waarvan het hoogst 
toegelaten gewicht niet hoger ligt dan 3,5 ton en waarvan de lengte niet langer is dan 7 meter (wordt eveneens 
beschouwd als voertuig : de caravan of de aanhangwagen die door het voertuig getrokken wordt op het ogenblik van 
het incident en waarvan het gewicht met lading niet hoger ligt dan 1,5 ton). 

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. 

 

TOURING MOVE ON EUROPA        
Infofiche 
 

 

Op welke voordelen mag ik rekenen ? 

Begunstigde(n) ? 

Welk voertuig is gedekt ? 
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• Tweewieler, fiets, driewieler, bakfiets, éénwieler, tandem, ligfiets, elektrische fiets, vouwfiets, motorfiets, bromfiets, 
scooter. Worden eveneens beschouwd als ‘fiets’ en dus gedekt: alle voertuigen van één of meerdere wielen en 
bestemd voor de verplaatsing van de begunstigde(n), al dan niet gedreven door een eigen motor op voorwaarde dat de 
snelheid niet hoger ligt dan 45 km/u. 

 
 
 
 
In de landen van de Europese Unie met uitzondering van België en op de Aland eilanden, Albanië, Andorra, Bosnië-Hercegovina, 
Guernsey, IJsland, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Man-eiland, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, 
San-Marino, Servië, Ukraine, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland en Zwitserland. De bijstandsprestaties aan 
voertuigen zijn niet voorzien buiten Europees Frankrijk, op de Canarische Eilanden, Madeira, de Spaanse enclaves op het 
Afrikaans vasteland zoals Ceuta en Melilla. 
De prestaties worden enkel binnen bepaalde omstandigheden gewaarborgd en voor zover ze het gevolg zijn van een gedekt 
voorval dat plaatsvind in één van de boven vernoemde landen. 
 
 
 
 
Er wordt onder andere geen bijstand verleend voor : 

• Oldtimers; 
• Immobilisatie van het voertuig in een garage of in een werkplaats van een koetswerkhersteller; 
• Voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer; 

• Defecten die te wijten zijn aan het duidelijk niet naleven van het onderhoudsplan dat voorzien wordt door de 
constructeur; 

• Braak of slechte staat van het glas of de lichten. 

Waar ben ik gedekt ? 

Uitsluitingen ? 
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BIJSTAND AAN VOERTUIGEN 
BIJSTAND IN BELGIË (+100KM BUITEN DE GRENZEN) 
Pech  ......................................................................................................................................................................................... V 
Lekke band  .............................................................................................................................................................................. V 
Ongeval  ................................................................................................................................................................................... V 
Vandalisme, diefstal of poging tot diefstal  ............................................................................................................................. V 
Pechverhelping ter plaatse  ..................................................................................................................................................... V 
Sleping tot de hersteller ........................................................................................................................................................... V 
Vervangwagen (tot 8 dagen)  ................................................................................................................................................... V 
Vervangchauffeur .................................................................................................................................................................... V 

 

EXCLUSIEVE DIENSTEN 
Check-up wagen  ...................................................................................................................................................................... V 
Joker Taxi  ................................................................................................................................................................................ V 
 
 

 
 
BIJSTAND AAN VOERTUIGEN 
FORMULE INDIVIDUEEL: 
Wordt beschouwd als begunstigde de fysieke persoon die het lidmaatschap onderschrijft. Als de begunstigde de bestuurder van 
het voertuig is, dan wordt en elke passagier die zich gratis en op wettelijke wijze aan boord van het voertuig bevindt gedekt, met 
een beperking tot het aantal plaatsen die vermeld zijn op het inschrijvingsbewijs van het voertuig of door wettelijke bepalingen 
geëist wordt. Indien de begunstigde passagier van het voertuig is, dan komt Touring tussen in enkel voor de begunstigde. De 
begunstigde moet in België gedomicilieerd zijn (wettelijke woonplaats). 
 
FORMULE FAMILIE: 
Worden beschouwd als begunstigden de fysieke persoon die het lidmaatschap onderschrijft, evenals de gezinsleden die vermeld 
worden in de bijzondere voorwaarden, die onder hetzelfde dak wonen. Als de begunstigden de bestuurders van het voertuig 
zijn, dan wordt en elke passagier die zich gratis en op wettelijke wijze aan boord van het voertuig bevindt gedekt, met een 
beperking tot het aantal plaatsen die vermeld zijn op het inschrijvingsbewijs van het voertuig of door wettelijke bepalingen 
geëist wordt. Indien de begunstigden passagiers van het voertuig zijn, dan komt Touring tussen in enkel voor de begunstigden. 
Indien de begunstigden minderjarige kinderen is, dan komt Touring tussen in voor de minderjarige kinderen en één 
begeleidende persoon. Studenten en erkende kinderen die bij de andere ouder, hetzij de gewezen echtgenote of 
samenwonende van de verzekeringnemer, wonen vallen ook onder de verzekering indien zij worden vermeld tijdens de 
ondertekening van de polis en in zoverre ze hun woonplaats in België hebben. De begunstigden moeten in België gedomicilieerd 
zijn (wettelijke woonplaats). 
 
 
  
Personenwagen, wagen voor gemengd gebruik, motorfiets, bestelwagen, minibus en mobilhome waarvan het hoogst toegelaten 
gewicht niet hoger ligt dan 3,5 ton en waarvan de lengte niet langer is dan 7 meter (wordt eveneens beschouwd als voertuig : de 

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. 

 

TOURING MOVE ON BELGIE         
Precontractuele informatiefiche 
 

 

Op welke voordelen mag ik rekenen? 

Begunstigde(n)? 

Welk voertuig is gedekt? 

 

http://www.touring.be/
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caravan of de aanhangwagen die door het voertuig getrokken wordt op het ogenblik van het incident en waarvan het gewicht 
met lading niet hoger ligt dan 1,5 ton). 
Tweewieler, fiets, driewieler, bakfiets, éénwieler, tandem, ligfiets, elektrische fiets, vouwfiets, motorfiets, bromfiets, scooter. 
Worden eveneens beschouwd als ‘fiets’ en dus gedekt: alle voertuigen van één of meerdere wielen en bestemd voor de 
verplaatsing van de begunstigde(n), al dan niet gedreven door een eigen motor op voorwaarde dat de snelheid niet hoger ligt 
dan 45 km/u. 
 
 
 

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN 
In België en tot 100km buiten de Belgische grenzen. 
 
 
 
Er wordt onder andere geen bijstand verleend voor: 

• Elke gebeurtenis die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt is aan het niet naleven van de wetgeving die van toepassing 
is; 

• Oldtimers; 
• Voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer; 
• Defecten die te wijten zijn aan het duidelijk niet naleven van het onderhoudsplan dat voorzien wordt door de 

constructeur; 
• Braak of slechte staat van het glas of de lichten; 
• Immobilisatie van het voertuig in een garage of in een werkplaats van een koetswerkhersteller; 
• Boetes van gelijk welke aard. 

Waar ben ik gedekt? 

Uitsluitingen? 

http://www.touring.be/
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