
 
 

INFOFICHE 
TOURING RECHTSBIJSTAND VOERTUIGEN 

 
PRODUCTEN EN BESCHRIJVINGEN VAN DE WAARBORGEN RECHTSBIJSTAND VOERTUIGEN 

  
Strafrechtelijke vervolgingen  
Extra-contractueel verhaal  
Burgerrechtelijke verdediging  
Contractuele geschillen (verdediging of het contractuele verhaal 
bij geschillen in verband met de rechten en plichten ontstaan uit 
contracten) 

 

Rijbewijs (geschillen voortvloeiend uit het rijverbod, uit een 
betwistbare intrekking of beperking van het rijbewijs) 

 

Administratieve en fiscale geschillen (bijstand in conflicten 
betreffende de inschrijving, de technische controle en de 
verkeersbelasting) 

 

Repatriëring (indien het verzekerde voertuig onbruikbaar is ten 
gevolge van een verkeersongeval in het buitenland, dan nemen 
wij de transportkosten van dit voertuig op ons) 

 
Max € 743,68  

Onvermogen van derden (Bij een verkeersongeval, veroorzaakt 
door een geïdentificeerde en als onvermogend erkende derde) 

 
Max € 7.436,81 

Renteloos voorschieten van schadevergoeding  
                Stoffelijke schade 

Lichamelijke letsels 

 
Max € 7.436,81 
Max € 743,66 

Strafrechtelijke borg  
 Max € 12.394,68 

 

WAT IS NIET GEDEKT ?  

 
Situaties waarbij het verzekerde voertuig niet gedekt is door de verplichte BA-verzekering; 
De waarborgen worden niet toegekend: 
   Indien u het geschil uitsluitend, vrijwillig en ongegrond zou gezocht hebben; 
   Wanneer het ongeval zich voordoet tijdens uw actieve deelname aan of training voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden; 
   Wanneer uw voertuig, onderworpen aan de reglementering van de technische controle, niet of niet meer voorzien is van een geldig schouwingsbewijs. 
 

WIE IS GEDEKT ?  

 
De verzekeringsnemer en de leden van zijn gezin, in hun hoedanigheid van :    
   eigenaar, houder, bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig; 
   verkeersdeelnemer als voetganger, fietser of ruiter;                                                                                                              en hun erfgenamen 
   niet-besturende passagier van ieder ander vervoermiddel te land, of vervoermiddel te lucht of te zee 
De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig; 
De passagiers van het verzekerde voertuig die gratis vervoerd worden; 
 

WAT IS GEDEKT ?  

 
Het omschreven voertuig, d.i. het motorvoertuig waarvan de nummerplaat is aangeduid op het formulier van onderschrijving, voor zover het ingeschreven is in 
België en behoort tot de categorie Toerisme en Zaken. 
Een motorvoertuig van dezelfde categorie als het omschreven voertuig, dat aan een derde toebehoort en toevallig bestuurd wordt. 
 

WIE ZIJN WE ? 

TOURING 

De gewaarborgde prestaties zijn uitgevoerd door ATV NV, Wetstraat 44, 1040 Brussel, verzekeringsmaatschappij, erkend door het koninklijk besluit van 
11/01/1991 en 24.02.1992 (B.S.13/02/1991 en 14.03.1992) onder het nummer 1015, voor het uitoefenen van de taken 9,16,17 en 18 en via de 
Schaderegelingsmaatschappij ‘De Verenigde Verzekerden NV’, in het kort L.A.R., PB 12, 1170 Watermaal-Bosvoorde, hoofdzetel Troonstraat 1 te 1040 Brussel, 
verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer 0356 voor het uitoefenen van de tak 17 (Rechtsbijstand – K.B. van 4 en 13/07/1979 – BS van 
14/07/1979). Het contract  wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, behalve als één van de partijen 3 maanden voor het einde het contract 
stopzet via aangetekend schrijven.In geval van klacht kan u zich per post wenden tot Touring, Klachtendienst, Wetstraat 44, 1040 Brussel of per mail tot 
complaint@touring.be. Indien u niet tevreden bent over de vooropgestelde oplossing, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de 
Meeûssquare 35, 1000 Brussel per fax op 02/547.59.75. Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens is opgenomen in ons 
Privacy Policy dat gratis beschikbaar is op onze website www.touring.be 
Deze infofiche bevat informatie die niet limitatief is. Die kan worden aangepast en is beschikbaar op onze internetsite www.touring.be  
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