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 Wat is gedekt ?   

TBS Bike dekt onder andere : 

 Elk nieuw of tweedehandsvoertuig (tweewieler, fiets, 
driewieler, bakfiets, éénwieler, tandem, ligfiets, 
elektrische fiets<0,25kW, vouwfiets, motorfiets<50cc, 
bromfiets<50cc, scooter<50cc en moto’s <50 cc) van 
elk merk en waarmee de bestuurder aan het rijden is 
op het ogenblik van het gedekte incident; 

 Pechverhelping ; 

 Sleping en repatriëring; 

 Terug-naar-huis dienst; 

 Voortzetting van de verplaatsing : het transport van 
de begunstigde samen met zijn/haar bagage tot de 
bestemmingsplaats.  

 

 

 Wat is niet gedekt?   

TBS Bike dekt onder andere niet: 

 Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor het 
onderschrijven van het lidmaatschap ; 

 De gevallen die plaatsgegrepen hebben buiten de 
geldigheidsperiode;  

 Professionele sportbeoefening; 

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

 Het onvermogen van aansprakelijke derde; 

 Schade, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van 
opzettelijk veroorzaakte gebeurtenissen met 
bedrieglijk opzet; 

 Alle kosten die niet uitdrukkelijk voorzien werden in 
de algemene voorwaarden; 

 Kosten voor het onderhoud van de fiets; 

 Materiële schade ten gevolge van een poging tot 
diefstal of een diefstal; 

 Het gebruik van voertuigen buiten het gebruik 
waarvoor ze bestemd zijn; 

 Defecten te wijten aan het niet naleven van het 
onderhoudsplan; 

 Immobilisatie door ingrijpen van de ordediensten, 
door de inbeslagname van het voertuig of door iedere 
andere wettelijke immobilisatie; 

 Boetes van gelijk welke aard.  

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Maximaal 3 interventies tijdens de 
geldigheidsperiode. 

 
 
 

 

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze 
bijstand. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet 
exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit 
bijstandsproduct. 

Welk soort bijstand is dit? 

TBS Bike is een technisch bijstandscontract waarbij Touring zich engageert om tussen te komen ten voordele van de door de 
verzekering gedekte personen wanneer deze door bepaalde gebeurtenissen geconfronteerd worden met incidenten met betrekking 
tot hun fiets. 

 

Bijstandsverzekering 
Informatiedocument over het bijstandsproduct 
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Waar ben ik gedekt ?  

De prestaties die gewaarborgd zijn in het kader van het TBS Bike zijn enkel geldig in België. 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Alle noodzakelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te beperken; 

 Zonder verwijl Touring alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de 
omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. 

 

  Wanneer en hoe dien ik te betalen? 

U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. 

 

  Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De geldigheidsduur van het technische bijstandscontract wordt contractueel vastgelegd en begint de werkdag na het ingaan van het 

contract of op de datum erop vermeld. De duur bedraagt 12 maanden. Het principe van stilzwijgende verlenging wordt toegepast.  

 

   Hoe kan ik mijn contract opzeggen? 

Opzegging door de onderschrijver kan op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per aangetekend 
schrijven. 


