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A. GEMEENSCHAPPELIJKE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

1. GELDIGHEID VAN HET CONTRACT

De geldigheidsduur van het Touring-lidmaatschap bedraagt 12 maanden. De waarborg treedt in wer-
king om 0 uur op de tweede dag na deze waarop de bijdrage werd betaald, tenzij uitdrukkelijk anders 
bepaald voor een specifieke waarborg in een ander artikel van deze voorwaarden. Deze bijdrage is 
ondeelbaar en blijft ons eigendom.
Op de vervaldag wordt elk contract onderschreven op het ogenblik van een incident in België (stilzwij-
gend) verlengd voor aaneensluitende periodes van één jaar, behalve bij opzegging van de onderteke-
naar op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij gebrek aan betaling 
behouden we ons het recht de waarborg te schorsen vanaf de 30ste dag na de vervaldag, dit tot de 
betaling van het volledige lidmaatschap. De waarborg treedt terug in werking om 0 uur op de tweede 
dag na deze waarop het lidgeld werd betaald.

2. AANVULLENDE PRESTATIES

In geval van overschrijding van het aantal tussenkomsten die voorzien worden in de algemene voor-
waarden of op aanvraag van de begunstigde, zullen we het oorspronkelijke voorziene forfaitaire be-
drag aanpassen ten belope van de geleverde of de door de begunstigde gevraagde prestaties.

3. WEIGERING TOT AFSLUITING EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP

We behouden ons het absolute recht voor het lidmaatschap op te zeggen door middel van een ge-
adresseerde aangetekende brief binnen 15 dagen na de ondertekening, met name bij het uitblijven 
van vroegere betalingen of van vroegere oneerlijke handelwijzen.
Het bedrag van de bijdrage zal ten laatste 30 dagen na de opzegging van het lidmaatschap terugbe-
taald worden.
Bij verlenging via domiciliëring en indien uw niet instemt met eventuele wijzigingen aan de algemene
voorwaarden die bij de aansluiting werden goedgekeurd, kunt u de aansluiting binnen de 15 dagen na
de vervaldatum opzeggen.

4. BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw contract af te sluiten en, onder andere, om onze pro-
moties en dienstverleningen te communiceren.
De gevoelige gegevens (bijvoorbeeld medische gegevens) worden steeds verwerkt onder het toezicht 
van een beroepsbeoefenaar en alleen in het kader van een schade die gedekt wordt. 
Overeenkomstig de geldende regelgeving, waaronder de verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
(verordening GDPR), hebt u altijd het recht van inzage, rectificatie, beperking van de verwerking, over-
draagbaarheid en wissing van uw gegevens uit het bestand waarvoor we verantwoordelijk zijn.
Om deze rechten uit te oefenen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen die gedateerd en onderte-
kend is, samen met een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een recto-verso kopie van uw identiteitskaart). 
En dit per e-mail of per post op bovenvermeld adres.
Indien u geen antwoord van ons krijgt, kunt u een klacht indienen bij de Belgische bevoegde instantie:  
https://www.privacycommission.be/nl.
Ons beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer staat volledig beschreven in 
onze Privacy Policy. Dit document is gratis beschikbaar op www.touring.be.
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5. FRAUDULEUZE VERKLARING

Indien u of een andere begunstigde opzettelijk een frauduleuze verklaring aflegt of een frauduleuze 
aanvraag indient, bijvoorbeeld met betrekking tot de terug te betalen bedragen of de aanvragen tot 
tussenkomst, dan worden de waarborgen nietig verklaard en worden de eisen niet gehonoreerd.

6. BRIEFWISSELING

Alle briefwisseling zoals bedoeld door huidige algemene voorwaarden moet worden geadresseerd aan 
Touring, Klantendienst, Wetstraat 44, 1040 Brussel. Alle briefwisseling die u wordt geadresseerd zal 
gebeuren op het adres dat u heeft vermeld in de bijzondere voorwaarden of later heeft medegedeeld.

7. GEBRUIKELIJKE SCHADEVERGOEDING

Bij gebreke aan betaling van alle aan Touring verschuldigde sommen (behalve de premies), behouden 
we ons het recht het dossier over te maken aan een gespecialiseerde derde die erkend is tot het 
uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering. Deze persoon zal gemandateerd worden voor 
de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met een jaarlijkse verwijlinterest gelijk aan de 
wettelijke intrestvoet, verhoogd met 5 %, en een forfaitaire schadevergoeding van 12 % met een 
minimum van € 90, onverminderd het recht om de werkelijke geleden schade te bewijzen indien deze 
hoger is.

8. UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

We zijn niet verantwoordelijk voor schade, vertragingen, gebreken of belemmeringen die zich kunnen 
voordoen bij de uitvoering van de prestaties als deze niet te wijten zijn aan ons of als ze het gevolg zijn 
van overmacht, zoals oorlog, burgeroorlog, vijandelijke inval, acties van vijandige buitenlandse machten, 
vijandigheden (onafgezien van het feit of er al dan niet een oorlogsverklaring geweest is), confiscatie, 
nationalisatie, staking, oproer, terrorisme, epidemieën, pandemieën, quarantaine, sabotage, krijgswet, 
vordering, verzakking of verschuiving van terreinen, overstroming of elke andere natuurramp.
We behouden ons het recht voor om de interventie te weigeren wanneer de plaats van het incident 
niet toegankelijk is en/of de weg ernaar toe niet berijdbaar is. Hetzelfde geldt voor elke schade die het 
gevolg is van het verlies, de vernietiging of de beschadiging van goederen of alle verliezen of uitgaven 
die daarvan het gevolg zijn of elk verlies dat het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn of 
geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zou worden door:

•  Een ioniserende straling of een radioactieve besmetting ten gevolge van nucleaire brandstof of 
afval van de verbranding van een nucleaire brandstof of

•  De toxische radioactieve explosie of elke onzekere eigenschap van een explosieve nucleaire sa-
menstelling of één van de componenten daarvan.

9. MISBRUIK

We behouden ons het recht voor om de uitvoering van de gewaarborgde prestaties te annuleren of op 
te schorten wanneer er fraude of misbruik wordt vastgesteld, zoals herhaalde incidenten die het ge-
volg zijn van het niet herstellen of het slecht onderhoud van het voertuig of wanneer mocht blijken dat 
het gebrek of de immobilisatie gekend was op het moment van het lidmaatschap (uitgezonderd in de 
situatie beschreven in 2.2). Hetzelfde geldt indien vastgesteld wordt dat de bestuurder niet in staat is 
te rijden, niet in staat is de nodige handelingen uit te voeren of onder invloed is van alcohol, narcotica 
of alle andere verdovende middelen (behalve in het kader van de gewaarborgde prestaties beschreven 
onder punt B.3.3). We behouden ons het recht voor om de uitvoering van de gewaarborgde prestaties 
te annuleren of op te schorten wanneer de begunstigde verzuimt eventuele schulden te betalen die hij 
bij ons of onze dienstverleners heeft en die betrekking hebben op vroegere gebeurtenissen.
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10. TOEWIJZING VAN RECHTSMACHT

Ingeval van betwisting, zelfs ingeval van rechtsaanhangigheid of samenhang, zijn alleen de rechtban-
ken van België bevoegd, waarbij het Belgisch recht van toepassing is.

11. SUBROGATIE

De begunstigden verbinden zich ertoe aan Touring afstand te doen van al hun rechten tegen alle 
verantwoordelijke derden indien blijkt dat er sprake is van misbruik, fraude of poging tot fraude of 
tegen herstellers, koetswerkherstellers, concessionarissen, kleinhandelaars, enz. indien blijkt dat de 
panne het gevolg is van fouten tijdens vroegere herstellingen. De begunstigden doen ook afstand aan 
Touring van hun rechten ten opzichte van hun eigen verzekeraar in het kader van de dekking van de 
risico’s die het voorwerp uitmaken van onderhavig contract.

12. SAMENLOOP

Indien u hetzelfde belang verzekerd heeft bij een verzekeraar dient u ons hiervan bij de aangifte van 
het voorval te berichten.

13. ANDERE PRESTATIES GEWAARBORGD DOOR TOURING AAN DE BEGUNSTIGDEN

Algemene voorwaarden betreffende andere prestaties gewaarborgd door Touring aan de begunstigden. 
De betaling van het lidgeld door de begunstigden geeft recht op, onder andere:

- Het jaarlijkse abonnement op het Touring Magazine;
- Een gepersonaliseerde toegang tot de website “My Touring”;
-  De mobiele applicatie.

In dit kader verbindt Touring zich tegenover de begunstigden eveneens toe om, onder andere:
- Hun belangen te verdedigen inzake mobiliteit bij representatieve derden;
-  Hun belangen te verdedigen met betrekking tot het legislatief en reglementair kader wat mobiliteit betreft;
-  Communicatiemiddelen en gesprekforums te ontwikkelen om de mobiliteit in het algemeen te 

promoten;
- Met derden te onderhandelen in het belang van de begunstigden (ook met overheidsinstanties).

B.  GEWAARBORGDE PRESTATIES IN BELGIE EN 100 KM BUITEN DE BELGISCHE 
GRENZEN

1. DEFINITIES

1.1	 TOURING

Voor de gewaarborgde prestaties in België en tot 100 km buiten de Belgische grenzen verwijst Touring 
of de term “we” naar de vereniging zonder winstoogmerk Koninklijke Belgische Touring Club (RPR 
0403.471.597 Brussel), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, Wetstraat 44 te 1040 
Brussel. Deze laatste heeft de uitvoering van een deel van de prestaties voor depannage, slepen en 
ter beschikking stellen van vervangwagens in België toevertrouwd aan de naamloze vennootschap 
Touring, waarvan de maatschappelijke zetel eveneens gevestigd is in België, Wetstraat 44 te 1040 
Brussel, RPR 0403.471.401 Brussel.

1.2	 BEGUNSTIGDEN

Indien	voor	de	formule	Individueel	werd	gekozen:
Wordt beschouwd als begunstigde, hierna ook “u” genoemd, de fysieke persoon of de rechtspersoon 
die het lidmaatschap onderschrijft.
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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 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.

Indien	voor	de	formule	Familie	werd	gekozen:
Worden beschouwd als begunstigden de fysieke persoon of de rechtspersoon die het lidmaatschap 
onderschrijft, zijn/haar wettelijke echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en hun ongehuwde kinde-
ren, die allemaal dezelfde wettelijke woonplaats in België hebben, allemaal onder hetzelfde dak wonen 
en die vermeld worden in de bijzondere voorwaarden.
Als de begunstigden bestuurder 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 vermeld is op het inschrijvingsbewijs van het voertuig of dat door wettelijke 
bepalingen vereist wordt.
Indien de begunstigden passagiers van het voertuig zijn, dan komt Touring enkel voor de begunstigden 
tussenbeide. Indien de begunstigden minderjarige kinderen zijn, dan komt Touring tussenbeide in voor 
de minderjarige kinderen en één begeleidende persoon.
Studenten en kinderen van gescheiden ouders die economische afhankelijk zijn van hun ouders op het 
ogenblik van het onderschrijven van het bijstandscontract, worden eveneens beschouwd als begunstigden 
in zoverre ze hun woonplaats in België hebben. De begunstigden moeten in België gedomicilieerd zijn.

1.3	 VOERTUIGEN

De volgende voertuigen worden beschouwd als gedekte voertuigen :
-  Wagens: personenwagen, wagen voor gemengd gebruik, motorfiets, bestelwagen, minibus en mo-

bilhome waarvan het hoogst toegelaten gewicht niet hoger ligt dan 3,5 ton en waarvan de lengte 
maximaal 7 meter bedraagt (wordt eveneens beschouwd als voertuig : de caravan of de aanhang-
wagen 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);

-  Fiets: tweewieler, fiets, driewieler, bakfiets, eenwieler, tandem, ligfiets, elektrische fiets, vouwfiets, 
motorfiets < 50 cc, bromfiets < 50 cc, scooter < 50 cc. 
Worden eveneens beschouwd als ‘fiets’ en dus gedekt : alle voertuigen met één of meerdere wie-
len, bestemd voor de verplaatsing van de begunstigde(n), al dan niet aangedreven door een eigen 
motor, op voorwaarde dat de maximum toegelaten snelheid niet hoger ligt dan 45 km/u.

Worden eveneens beschouwd als ‘fiets’ en dus gedekt : alle voertuigen met één of meerdere wielen, 
bestemd voor de verplaatsing van de begunstigde(n), al dan niet aangedreven door een eigen motor, 
op voorwaarde dat de maximum toegelaten snelheid niet hoger ligt dan 45 km/u. Deze voertuigen 
kunnen nieuw of tweedehands zijn, van elk merk. De nummerplaat moet conform zijn aan het inschrij-
vingsbewijs voor het voertuig in kwestie, zoniet wordt het voertuig niet beschouwd als gedekt voer-
tuig. De begunstigde moet niet de eigenaar zijn van het voertuig. Worden niet beschouwd als voertuig: 
voertuigen bestemd voor de export, oldtimers, voertuigen ingeschreven in het buitenland (behalve 
indien de eigenaar een wettelijke verblijfplaats heeft in België), voertuigen met een handelaarsplaat, 
voertuigen van koerierdiensten, voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer, evenals 
het gebruik van voertuigen buiten het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.
De voertuigen van personeelsleden van buitenlandse ambassades in België, van de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO) en van de instellingen van de Europese Unie gevestigd in België, worden 
uitzonderlijk ook beschouwd als zijnde gedekte voertuigen, onafhankelijk van het feit of ze ingeschre-
ven zijn in België of in het buitenland of al dan gedekte niet voorzien zijn van een transitplaat.
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1.4	 INCIDENT

Worden beschouwd als incident : alle defecten aan mechanische, elektrische of elektronische 
onderdelen van het voertuig die leiden tot het onklaar zijn van het voertuig hetzij thuis of op 
de openbare weg of waardoor het voertuig niet meer in veilige omstandigheden kan rijden, 
ongeacht de afstand van de woonplaats. Er is eveneens dekking bij : verkeersongevallen, in-
cidenten door problemen met de banden, brandstofpanne, panne ten gevolge van het gebruik 
van een verkeerde brandstof in het voertuig, vastrijden van het voertuig, vandalisme, poging tot 
diefstal van het voertuig of van onderdelen van het voertuig, onklaar zijn van het voertuig door 
het verlies van de sleutels of omdat de sleutels zich nog in het afgesloten voertuig bevinden, 
brand van het voertuig.
De diefstal wordt ook beschouwd als een incident, maar enkel voor voertuigen beschreven onder “wa-
gens” in de huidige algemene voorwaarden. De diefstal van een “fiets” zoals gedefinieerd onder ar-
tikel 1.3 geeft enkel recht op de prestatie van de waarborg beschreven onder punt 2.8 van de huidige
algemene voorwaarden. De volgende gevallen worden niet beschouwd als incidenten : defecten die 
te wijten zijn aan het duidelijk niet naleven van het onderhoudsplan dat voorzien wordt door de con-
structeur, braak of slechte staat van het glas of de lichten, schade die het voertuig niet immobiliseert, 
die de veiligheid van de inzittenden niet in gevaar brengt en niet in overtreding is met de wegcode, 
immobilisatie van het voertuig door het ingrijpen van de ordediensten, door de inbeslagname van 
het voertuig of door iedere andere immobilisatie op wettelijke grond, onklaar zijn ten gevolge van 
onverantwoord rijgedrag op moeilijk berijdbare wegen (bossen, weiden, enz.) behalve als de begun-
stigde zijn voertuig verplaatst naar een plek die bereikbaar is voor één van onze wegenwachters of 
een gemandateerde technicus, natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, hagelbuien (of 
alle andere klimatologische rampen) of ook immobilisatie van het voertuig in een garage of in een 
werkplaats van een koetswerkhersteller, hetzij voor onderhoudswerken of voor herstellingen die geen 
verband houden met het incident, hetzij voor onderhoudswerken ten gevolge van een incident dat in 
de garage zelf werd aangegeven.
Indien het eigen materiaal van Touring ontoereikend is om het probleem op te lossen dient het lid 
beroep te doen op de diensten van de politie, brandweer of Civiele Bescherming.
Worden alsook niet beschouwd als incidenten : de gebeurtenissen die zich voordoen terwijl de be-
stuurder niet in staat is te rijden, niet in staat is om de nodige manoeuvres uit te voeren of onder 
invloed is van alcohol, narcotica of verdovende middelen.

1.5	 WOONPLAATS

Wordt beschouwd als woonplaats, de hoofdverblijfplaats of de gebruikelijke verblijfplaats (vermeld bij
de inschrijving) van de fysieke personen of rechtspersonen die het lidmaatschap aangaan, in zoverre
deze verblijfplaats zich in België bevindt.

2. WAARBORGEN

U kunt intekenen op de waarborgen van Touring mits betaling van de bijdrage voor het gewenste lid-
maatschap. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een lidkaart en een afrekening toegestuurd.

2.1	 WAARBORGEN	IN	BELGIË	EN	100	KM	BUITEN	DE	BELGISCHE	GRENZEN

Het lidmaatschap op de formules Move On Belgïe Individueel en Familie geven recht op :
- Een jaarabonnement op het tijdschrift van Touring;
-  De gratis levering van de gewaarborgde prestaties, zoals voorzien in artikel 2 van de huidige alge-

mene voorwaarden, voor maximaal 5 interventies voor de formule Individueel en 10 interventies 
voor de formule Familie tijdens de geldigheidsperiode van het lidmaatschap en dit binnen de gren-
zen gedefinieerd onder de artikels van de huidige algemene voorwaarden;

02TOU18037_CG Move On_Belgique_A5_NL.indd   9 18/04/2018   10:25



10

Wanneer het aantal voorziene interventies gedurende de geldigheidsperiode van het lidmaatschap 
bereikt is, behouden we ons zich het recht voor onze tussenkomst te weigeren zonder dat we onze 
beslissing moeten rechtvaardigen en zonder dat u zich kan beroepen op een schadevergoeding noch 
de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het aangegane lidmaatschap kan eisen.
We stellen onze nationale organisatie voor hulp op de weg ter uwer beschikking. Deze organisatie is 
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar door een eenvoudige telefonische oproep op het nummer 
+32 2 233 24 24. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat we nooit de plaats kunnen innemen van 
organisaties zoals politie, ziekenwagens, brandweer, Rode Kruis, verzekeringsmaatschappijen, enz, 
bij ongevallen. We komen tussenbeide tot maximaal 250 € in geval van een sleping door een derde 
op bevel van de politie.
We behouden ons het recht voor de algemene voorwaarden van de diensten die door ons voorgesteld 
worden op elk ogenblik te wijzigen middels eenvoudig bericht in voormeld tijdschrift. U wordt derhalve 
geacht er kennis van genomen te hebben vanaf de verschijning van het tijdschrift en de voorwaarden 
aanvaard te hebben.

2.2	INSCHRIJVINGSRECHT

Elke persoon die geen begunstigde is van een lidmaatschap zoals hierboven vermeld en die beroep 
doet op Touring op het ogenblik van een incident in België, kan niettemin genieten van bepaalde waar-
borgen (zoals depannage, lokale slepen, terug-naar-huis dienst en vervangingschauffeur), door op de 
plaats waar het voertuig onklaar is, de bijdrage voor het lidmaatschap te betalen, verhoogd met een 
inschrijvingsrecht voor inschrijving op het ogenblik van het incident.

2.3	TERRITORIAAL	BEREIK

De prestaties gewaarborgd in het kader van de lidmaatschap vermeld in artikel 2.1 zijn enkel geldig 
ingevolgde incidenten die zich hebben voorgedaan in België en tot een straal van 100 kilometer bui-
ten de Belgische grenzen met uitzondering van de Britse eilanden. De afstand wordt berekend via de 
routeplanner van Touring, kortste weg.

2.4	 DEPANNAGE

We sturen een Touring-wegenwachter of een door Touring gemandateerde monteur/hersteller naar de 
plaats waar het voertuig in panne staat ten gevolge van een incident, of dit nu thuis is of elders op de 
openbare weg in België of tot een straal van 100 km buiten de Belgische grenzen. De plaats van het 
incident moet bereikbaar zijn voor het voertuig van de door Touring gemandateerde wegenwachter; 
als dit niet het geval is, zal de begunstigde het voertuig moeten verplaatsen tot de eerste bereikbare 
plaats voor het voertuig van de wegenwachter of de door Touring gemandateerde monteur/hersteller, 
zoniet kan de interventie geweigerd worden.
De wisselstukken, brandstof, smeeroliën, enz, blijven ten uw laste. De kosten voor herstelling, werk-
uren en levering van onderdelen blijven ten uw laste. We kunnen in geen geval verantwoordelijk ge-
steld worden voor de kwaliteit of de prijs van de herstellingen die worden uitgevoerd door een garagist. 

2.5	LOKAAL	SLEPEN

In de gevallen zoals bepaald in artikel 2.1 en wanneer het onmogelijk blijkt om het voertuig dat onklaar is 
ten gevolge van een incident opnieuw in het verkeer te brengen of wanneer de minimale veiligheidsvoor-
waarden voor het uitvoeren van de herstelling niet gewaarborgd kunnen worden op de plaats waar het 
voertuig onklaar is of indien de herstelling te lang zou duren, laten we het bovenvermelde voertuig slepen 
naar de dichtstbijzijnde garage van de plaats waar het voertuig onklaar is. Wij dragen de kosten hiervan. 
U hebt recht op één sleping per incident. Tijdens het slepen of het transport van het voertuig nemen we 
de verantwoordelijkheid en de zorg voor de sleutels en de boorddocumenten van het bovenvermelde 
voertuig op ons. We wijzen echter elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud af.
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2.6	UITGEBREID	SLEPEN

Wanneer het onmogelijk blijkt om het voertuig dat onklaar is ten gevolge van een incident opnieuw in het 
verkeer te brengen of wanneer de minimale veiligheidsvoorwaarden voor het uitvoeren van de herstelling 
niet gewaarborgd kunnen worden op de plaats waar het voertuig onklaar is of indien de herstelling te 
lang zou duren, laten we het bovenvermelde voertuig slepen naar de meest geschikte plaats waar de 
herstelling kan plaatsvinden of naar uw woonplaats indien u de herstelling zelf of niet onmiddellijk wil 
laten uitvoeren. We dragen de kosten hiervan. U hebt recht op één sleping per incident.
De prestaties die in België gewaarborgd zijn met betrekking tot het uitgebreid slepen zijn slechts toegan-
kelijk voor begunstigden die de bijbehorende bijdrage tenminste 10 dagen voor het incident, waardoor 
het voertuig geïmmobiliseerd is, betaald hebben. Indien er een incident zich binnen die eerste 10 dagen 
voordoet, heeft de begunstigde recht op de waarborg beschreven onder punt B.2.5 (Lokaal slepen).
Tijdens het slepen of het transport van het voertuig nemen we de verantwoordelijkheid en de zorg voor 
de sleutels en de boorddocumenten van het bovenvermelde voertuig op ons. We wijzen echter elke ver-
antwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud af.

2.7	 VERVANGWAGEN

(enkel geldig voor ‘wagens’ zoals beschreven onder punt B.1.3)
Indien het onmogelijk blijkt om het voertuig, dat ten gevolge van een incident in België of tot 
een straal van 100 km buiten de Belgische grenzen onklaar is, opnieuw in het verkeer te bren-
gen en indien het bovenvermelde voertuig gesleept of vervoerd moest worden, stellen we op 
verzoek van de begunstigde binnen de 24 uur een vervangwagen van categorie A of B van een 
willekeurig merk ter beschikking voor een maximale duur van 5 kalenderdagen per jaar voor de 
formule Individueel en maximum 8 kalenderdagen per jaar voor de formule Familie. Touring 
draagt de kosten hiervan.
De vervangwagen wordt uitsluitend toegekend op uitdrukkelijk verzoek van de begunstigde aan de we-
genwachter of aan de door Touring gemandateerde monteur/hersteller voor zover aan de algemene 
voorwaarden werd voldaan. We behouden ons het recht om alle latere aanvragen te weigeren.
Het aantal opeenvolgende kalenderdagen dat de vervangwagen ter beschikking wordt gesteld, zal 
worden bepaald door de Touring-wegenwachter of door de door Touring gemandateerde monteur/
hersteller in functie van de aard van de panne en de door de automobielconstructeurs voorziene 
gemiddelde herstellingstijd.
Elke panne zal door ons worden aangeduid met een pannecode. De lijst van de pannecodes en het 
overeenkomstig aantal opeenvolgende kalenderdagen terbeschikkingstelling van een vervangwagen 
kan op eenvoudig verzoek worden aangevraagd (Klantendienst, Wetstraat 44 te 1040 Brussel en via 
telefoon op 02 233 22 02). We behouden ons steeds het recht voor om de maximale duurtijd van de 
gewaarborgde terbeschikkingstelling van een vervangwagen verbonden aan een bepaalde panne te 
wijzigen en/of aan te passen.
De vervangwagen wordt ter beschikking gesteld voor de door Touring vastgestelde en voorziene duur 
van de herstelling van het voertuig, voor zover het voertuig al niet stilstond in een herstellingswerk-
plaats van een concessionaris, koetswerkhersteller, monteur, enz. op het ogenblik van uw oproep. De 
vervangwagen kan ter beschikking gesteld worden, hetzij in één van de door Touring erkende centra 
voor terbeschikkingstelling van vervangwagens, hetzij op een door ons aangeduide plaats. De presta-
ties die in België gewaarborgd zijn met betrekking tot de vervangwagen zijn slechts toegankelijk voor 
een begunstigde die de bijbehorende bijdrage tenminste 10 dagen voor het incident, waardoor het 
voertuig geïmmobiliseerd is, betaald heeft. Zo niet heeft de begunstigde enkel recht op de prestaties 
die in artikels 2.4, 2.5, 2.8 en 2.9 worden beschreven.
Begunstigden die een lidmaatschap hebben aangegaan op het ogenblik van een pechgeval, mits 
betaling van een inschrijvingsrecht bij een Touring-wegenwachter of een door Touring gemandateer-
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de monteur/hersteller zoals vermeld in artikel 2.2, kunnen gedurende de eerste 10 dagen van hun 
lidmaatschap geen beroep meer doen op de prestaties zoals voorzien door artikel 2.7, tenzij de be-
gunstigde hier uitdrukkelijk om vraagt en er de kosten voor draagt.
De toekenning van de vervangwagen wordt gewaarborgd binnen de limieten van de lokale beschikbaarheid en 
de begunstigde aanvaardt om zich te houden aan de algemene huurvoorwaarden van de terbeschikkingstel-
ling (borg en andere) zoals vermeld in de verhuurovereenkomst van de door Touring aangeduide verhuurder.
De algemene huurvoorwaarden van de verhuurder zullen voor de terbeschikkingstelling van de vervang-
wagen aan de begunstigde ter ondertekening worden voorgelegd. Het lid stelt zich borg wanneer een 
derde een vervangwagen gebruikt en blijft steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
deze derde. De begunstigde, die een vervangwagen ter beschikking krijgt, verbindt zich ertoe deze terug 
te bezorgen op het einde van de periode van terbeschikkingstelling die uitdrukkelijk vermeld is in de ver-
huurovereenkomst en dit op de overeengekomen plaats, dag en tijd (de begunstigde kan de vervangwa-
gen terugbrengen in de garage waar zijn wagen hersteld werd of bij hem thuis). Bij laattijdige inlevering 
van de vervangwagen zal elke dag waarvan meer dan 2 uur verstreken zijn als een volledige dag worden 
beschouwd en aan de begunstigde worden gefactureerd.
Het voertuig moet terugbezorgd worden met een volle brandstoftank. Indien de begunstigde de ver-
vangwagen langer dan de door Touring vastgestelde termijn wil behouden, zal deze zich moeten aan-
bieden bij de verhuurder voor het einde van de door Touring gewaarborgde duur van terbeschikkingstel-
ling vermeld in de verhuurovereenkomst en zal de begunstigde voor deze verlenging een afzonderlijke 
verhuurovereenkomst moeten afsluiten met de verhuurder. De verhuurder zal de extra dag(en) aan de 
begunstigde factureren volgens de voorwaarden vermeld in deze afzonderlijke verhuurovereenkomst.
Indien de begunstigde het door Touring bepaalde maximum van de gewaarborgde kalenderdagen 
terbeschikkingstelling, tijdens de geldigheidsperiode van het lidmaatschap, heeft overschreden kan 
hij/zij mits voorafgaandelijk akkoord van Touring een vervangwagen huren aan ledentarief bij de door 
Touring aangeduide verhuurder. De begunstigde dient in dit geval een verhuurovereenkomst af te slui-
ten met de verhuurder voor het gewenste aantal dagen en draagt hiervan de kosten.
De vervangwagen is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en materiële schade volgens de 
voorwaarden bepaald in de verhuurovereenkomst van de verhuurder.
Op verzoek van de begunstigde wiens voertuig speciaal ingericht was om besturing door een minder-
valide bestuurder mogelijk te maken, stelt Touring een vervangwagen ter beschikking die speciaal uit-
gerust is om besturing door mindervalide bestuurders mogelijk te maken. Deze terbeschikkingstelling 
gebeurt in functie van de beschikbaarheid en zonder waarborg dat de vervangwagen aangepast is aan 
de handicap van de begunstigde bestuurder. Touring neemt de kosten voor de terbeschikkingstelling 
van deze vervangwagen op zich.

2.8	TERUG-NAAR-HUIS	DIENST	(NIET	CUMULEERBAAR	MET	VERVANGWAGEN)

We organiseren de terugkeer van de bestuurder en de passagiers en/of begunstigden waarvan het 
voertuig naar een garage gesleept of vervoerd moest worden, evenals van hun bagage, van de plaats 
van het incident tot hun woonplaats of de dichtstbijzijnde plaats vanwaar ze hun reis met andere 
middelen kunnen voortzetten als die niet met hun woonplaats overeenkomt. We nemen de kosten 
hiervoor op ons. We bepalen de transportvorm die nodig is voor het terugbrengen van de begunstig-
den naar de woonplaats en organiseren dit transport. Dit transport kan gebeuren met de dienstwagen 
van de wegenwachter, de sleepwagen van de hersteller/monteur, een taxi of het openbaar vervoer. 
We betalen de transportkosten terug aan de begunstigde mits voorlegging van de vervoerbewijzen.

2.9	VERVANGINGSCHAUFFEUR

(enkel geldig voor ‘wagens’ zoals beschreven onder punt B.1.3)
Indien u ten gevolge van een verkeersongeval of van een onvoorziene ziekte niet in staat bent om de weg 
voort te zetten en geen enkele andere passagier in staat is om te rijden, sturen we na medisch contact 
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een vervangingschauffeur ter plaatse om het voertuig en de eventuele passagiers naar uw woonplaats 
te brengen. We nemen de kosten hiervoor op ons. De kosten voor de brandstof van het voertuig blijven 
echter ten uw laste. We kunnen ontheven worden van deze verplichting als het voertuig ernstige tekort-
komingen vertoont waardoor het niet meer in alle veiligheid in het verkeer gebracht kan worden.

3. EXTRA DIENSTEN

3.1	 TOURING	INFOLIJN

De dienst voor juridische, toeristische (binnen- en buitenland) en verkeersinfo (buitenland) is beschik-
baar tijdens werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur op het telefoonnummer 02 286 33 84. 
Alle informatie wordt uitsluitend telefonisch verstrekt. Onze verantwoordelijkheid kan in geen geval 
worden gesteld voor het gebruik dat de begunstigden maken van de antwoorden van de hiervoor ver-
melde informatiediensten.

3.2	INFOLIJN	AANRIJDINGSFORMULIER

U mag in geval van ongeval Touring contacteren op het nummer +32 2 233 24 24. We zullen u zo goed 
als mogelijk helpen bij het opstellen van het aanrijdingformulier. We wijzen echter alle aansprakelijk-
heid af met betrekking tot eventuele geschillen met de verzekeringmaatschappij of andere instanties 
(politie,…) die achteraf hieruit voortvloeien. We treden niet op als gemandateerde van de begunstigde, 
noch als auteur van de afgelegde verklaring.

3.3	TAXI	JOKER

Als u denkt niet in staat te zijn om uw voertuig op een veilige manier te kunnen besturen (onafhanAls u denkt 
niet in staat te zijn om uw voertuig op een veilige manier te kunnen besturen (onafhankelijk van het gedekte 
incident en ongeacht de eventuele inbreuk op de wetgeving en het eventuele gebruik van alcohol en andere 
uitgesloten onder artikel C.1), organiseren en betalen wij voor u een taxi om terug naar huis te keren.
Om deze dienst te gebruiken, moet u ons bellen op het nummer +32 2 233 24 24 met het adres waar u 
zich bevindt en het telefoonnummer waar we u kunnen bereiken. We behouden ons het recht, vooraf-
gaand aan de tussenkomst, om te controleren of de aanvrager een rechtmatige begunstigde is. Geen 
enkele tussenkomst zal a posteriori aanvaard worden, zonder dat wij voorafgaand ons akkoord heb-
ben gegeven. Het gebruik van de Taxi Joker is uitsluitend van toepassing in België, maximaal 1 keer 
per bijdragejaar en dit voor alle begunstigden samen, beperkt tot maximaal 50€ inclusief BTW per 
tussenkomst. In het geval dat de limiet van 50 € BTW inclusief overschreden wordt, is het supplement 
voor uw rekening (rechtstreeks aan de taxichauffeur te betalen).
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade aan/door het voertuig dat door de begun-
stigde is achtergelaten. Deze waarborg kan niet gecombineerd worden met de in punt B.2 beschreven
waarborgen van deze algemene voorwaarden.

C. UITSLUITINGEN

1. ALGEMENE UITSLUITINGEN

• De voorgeschreven procedure werd niet gevolgd ;
•  Elke gebeurtenis of situatie die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt is aan het niet naleven van 

de wetgeving die van toepassing is ;
• De gevallen die plaatsgegrepen hebben buiten de geldigheidsperiode ;
• Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van vuurwapens ;
•  Aandoeningen en gebeurtenissen ingevolge het momentane of chronisch gebruik van drugs, alcohol of 

elk ander product dat niet voorgeschreven is door een geneesheer (vastgesteld door een geneesheer); 
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•  Elke prestatie die niet gevraagd werd of die geweigerd werd door de begunstigde, of die niet door 
Touring georganiseerd of toegestaan werd ;

•  Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijk veroorzaakte gebeurte-
nissen met bedrieglijk opzet of kwaadwillige en onrechtmatige daden van de verzekerde ;

•  Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het drijven van een handel, het 
beheren van een onderneming of het uitoefenen van een beroep ;

•  Lichamelijk letsel en materiële schade opgelopen bij of als gevolg van een beroepsbezigheid, aan-
gaande elke begunstigde werknemer krachtens een arbeids- of leercontract ;

•  Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks bestaat uit kosten ten gevolge van gerechtelijke 
vervolgingen ;

• De gedekte gebeurtenissen voorgevallen in de landen die uitgesloten zijn van deze waarborg ;
•  Alle kosten die niet uitdrukkelijk worden voorzien in de huidige algemene voorwaarden.
We zijn niet verantwoordelijk voor schade, vertragingen, gebreken of belemmeringen die zich kunnen 
voordoen bij de uitvoering van de prestaties als deze aan ons niet te wijten zijn of als ze het gevolg 
zijn van overmacht, zoals oorlog, burgeroorlog, vijandelijke inval, acties van vijandige buitenlandse 
machten, vijandigheden (onafgezien van het feit of er al dan niet een oorlogsverklaring geweest 
is), confiscatie, nationalisatie, staking, oproer, terrorisme, epidemieën, pandemieën, quarantaine, 
sabotage, krijgswet, vordering, verzakking of verschuiving van terreinen, overstroming of elke andere 
natuurramp.
Hetzelfde geldt voor elke schade die het gevolg is van het verlies, de vernietiging of de beschadiging 
van goederen of alle verliezen of uitgaven die daarvan het gevolg zijn of elk verlies dat het recht-
streeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn of geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zou worden door:
•  Een ioniserende straling of een radioactieve besmetting ten gevolge van nucleaire brandstof of 

afval van de verbranding van een nucleaire brandstof of
•  De toxische radioactieve explosie of elke onzekere eigenschap van een explosieve nucleaire sa-

menstelling of één van de componenten daarvan.

2. BIJZONDERE UITSLUITINGEN VOOR DE PRESTATIES AAN VOERTUIGEN

• Stacaravans ;
• Voertuigen bestemd voor de export ;
• Oldtimers ;
• Landbouwvoertuigen en voertuigen bestemd voor het tuinieren ;
•  Voertuigen ingeschreven in het buitenland (behalve indien de begunstigden een wettelijke verblijf-

plaats hebben in België) en voertuigen met een handelaarsplaat of een transitplaat ;
• Voertuigen van koerierdiensten ;
• Voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer ;
• Het gebruik van voertuigen buiten het gebruik waarvoor ze bestemd zijn ;
•  Defecten die te wijten zijn aan het duidelijk niet naleven van het onderhoudsplan dat voorzien wordt 

door de constructeur ;
• Vastrijden van het voertuig in de sneeuw zonder hulpmiddel om op de sneeuw te kunnen rijden ;
• Braak of slechte staat van het glas of de lichten ;
•  IImmobilisatie door het ingrijpen van de ordediensten, door de inbeslagname van het voertuig of 

door iedere andere wettelijke immobilisatie ;
•  De toekenning van een vervangwagen voor de voertuigen beschreven onder de categorie « fietsen »;
•  Onklaar zijn ten gevolge van natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, hagelbuien (enkel 

in het buitenland indien de hagelbuien belangrijke schade aanrichten aan het voertuig (behalve 
braak van het glas of de lichten) waardoor het voertuig niet meer in veilige omstandigheden kan 
rijden) of alle andere klimatologische rampen ;
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• Immobilisatie van het voertuig in een garage of in een werkplaats van een koetswerkhersteller ;
•  De gebeurtenissen die zich voordoen terwijl de bestuurder niet in staat is om de nodige manoeu-

vres uit te voeren of onder invloed is van alcohol, narcotica of alle andere middelen (behalve in het 
kader van de gewaarborgde prestaties beschreven onder punt B.3.3);

• De kosten voor het onderhoud van het voertuig ;
• De materiële schade ten gevolge van een poging tot diefstal of een diefstal ;
• Pechverhelping en/of sleping als gevolg van overgewicht van het voertuig ;
• Boetes van gelijk welke aard.
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TOT UW DIENST

Wij staan u snel bij,
24 uur op 24,
7 dagen op 7,
365 dagen per jaar.
U kan ons bereiken op dit nummer :

(EN TOT 100KM BUITEN DE GRENZEN)
PECHVERHELPING IN BELGIË +32 (0)2 233 24 24
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