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Artikel 1. Algemeen  

In het kader van deze algemene voorwaarden en onder voorbehoud van het respecteren van deze 
voorwaarden begrijpen we onder ‘aanbod’ een gratis lidmaatschap bij de Koninklijke Touring Club 
gedurende 3 maanden (hierna altijd vernoemd als de club).  

Het lidmaatschap tot de Club geeft recht op de voordelen zoals beschreven in artikel 4 van de 
algemene voorwaarden.  
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In het kader van deze algemene voorwaarden begrijpen we onder actie Autoscout24 & Touring (hierna 
altijd vernoemd als actie), de samenwerking tussen deze partijen die, onder voorbehoud van de 
algemene voorwaarden, recht geeft op het genieten van het aanbod.  

In deze algemene voorwaarden verwijst «Touring» 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. 

 

Artikel 2. Toekenning 

Artikel 2.1. Toekenningsvoorwaarden  

De toekenning van het aanbod is afhankelijk van het naleven van de 3 onderstaande voorwaarden : 

1. Een privépersoon, een fysiek persoon zijn ; 
2. Een voertuig ( auto, motor, bestelwagen, minibus en mobilhome) aankopen, wat ook het merk 

is , en de volgende regels respecteren  (zoals vermeld na het voertuig) : 
a) Nieuw of tweedehands voertuig ; 
b) Ingeschreven in België ; 
c) Met een maximaal toegestane massa van niet meer dan 3,5 ton ; 
d) Een lengte van maximaal 7 meter  ; 
e) Geadverteerd zijn op de d’AutoScout24 website ;   
f) Gekocht werd van een professionele verkoper na publicatie van een advertentie op 

www.autoscout24.be . 

De volgende voertuigen zijn niet gedekt door het aanbod : 
 Huurwagens met korte huurtermijn; 
 Stacaravans; 
 Voertuigen bestemd voor de export; 
 Voertuigen ingeschreven in het buitenland (behalve indien de begunstigden een 

wettelijke verblijfplaats hebben in Belgie) en voertuigen met een handelaarsplaat of met 
een transitplaat; 

 Voertuigen van koerierdiensten; 
 Voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer; 
 

3. Een geldige aanvraag indienen bij Touring conform het artikel 2.2 van desbetreffende 
algemene voorwaarden.   

Artikel 2.2. Aanvraag  

Om te kunnen genieten van het aanbod, dient er een geldige aanvraag te gebeuren via het formulier 
op volgend adres : https://www.touring.be/nl/produits/action-autoscout en dit gedurende de 
looptijd van deze actie namelijk van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020.  
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Indien de nummerplaat nog niet gekend is op het moment van de aanvraag, dient deze informatie van 
zodra gekend aan Touring meegedeeld te worden. Deze informatie is één van de voorwaarden om van 
het aanbod te genieten. Daarom behoudt Touring zich het recht om per email contact te nemen met 
de begunstigde om deze informatie te bekomen. Zolang de nummerplaat niet werd meegedeeld aan 
Touring kan het aanbod niet worden toegekend.  

Na het doorsturen van de aanvraag, in zoverre deze geldig en volledig is of nadat de nummerplaat 
werd gecommuniceerd , zal de persoon (de begunstigde) een confirmatie e-mail van Touring 
ontvangen waarin de start- en einddatum van zijn lidmaatschap bij Touring Club Belgium wordt 
meegedeeld . Deze bevestiging wordt enkel digitaal gestuurd en dit naar het e-mailadres dat in het 
aanvraagformulier werd vermeld. 

Er kan slechts één aanvraag per nummerplaat worden ingediend. 

 In geval van misbruik of poging tot fraude behoudt Touring zich het recht om geen vervolg te geven 
op het aanbod of dit te annuleren . Bovendien kan er hiervoor geen compensatie gevraagd worden bij 
Touring.  

Artikel 3. Duur van het Voorstel 

Het aanbod start op de datum vermeld in de confirmatie e-mail die naar de begunstigde verstuurd 
werd. Het stopt ook automatisch op de datum vermeld in dezelfde e-mail.  

Het aanbod geldt voor 3 maanden en kan noch opgeschort noch onderbroken worden.  

 

In geval van misbruik, fraude of poging tot fraude betreffende de toelatingsvoorwaarden zoals 
beschreven in artikel 2 zal het lidmaatschap nietig verklaard worden zoals voorzien in artikel 4.4. 
Touring behoudt zich bovendien het recht voor om de persoon ook op een ander ogenblik niet toe te 
laten lid te worden.  

 

 

Artikel 4. Lidmaatschap 

Artikel 4.1. Toegekende voordelen in het kader van het lidmaatschap 

Tijdens de duur van het Voorstel heeft de Begunstigde recht op:  

 Het abonnement op het Touring Magazine; 
Elk magazine dat verschijnt tijdens de periode van het aanbod zal naar het postadres van de 
begunstigde verstuurd worden. Dit wil zeggen naar het adres dat op  het formulier werd ingevuld.; 

 Een gepersonaliseerde toegang tot de website “My Touring”; 
 De volledige toegang tot de mobiele applicaties van Touring; 
 De informatiediensten vermeld in artikel 4.2 van de algemene voorwaarden; 
 De prestaties van technische bijstand vermeld in artikel 4.3 van de algemene voorwaarden. 

Binnen het kader van het lidmaatschap verbindt Touring zich tegenover de begunstigde eveneens toe 
om, onder andere: 



Actie AutoScout24 & Touring – Algemene Voorwaarden 1.2020.1   4  
 

 Zijn belangen te verdedigen inzake mobiliteit bij representatieve derden; 
 Zijn belangen te verdedigen met betrekking tot het legislatief en reglementair kader wat mobiliteit 

betreft; 
 Met derden te onderhandelen in het belang van de begunstigde (ook met overheidsinstanties). 

Artikel 4.2. Informatiediensten 

Gedurende de looptijd van het aanbod heeft de begunstigde het recht om volgende 
informatiediensten te raadplegen:  

 De dienst voor het opvragen van juridische en toeristische (binnen- en buitenland) en verkeersinfo 
(buitenland) is: beschikbaar tijdens werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur op het 
telefoonnummer 02 286 33 84. 

 De Filelijn, de dienst voor het opvragen van wegeninformatie in Belgie, is 7 dagen op 7 beschikbaar 

op het telefoonnummer 1234 (€ 1 per oproep met een vaste telefoon, bijkomende 

operatorkosten voor oproepen met een gsm). 

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 vermelde informatiediensten. 

Artikel 4.3. Technische bijstand van het voertuig 

De technische bijstand wordt verleend onder voorbehoud van de onderstaande artikels.  

Artikel 4.3.1.Gedekt voertuig  

Het aanbod is geldig voor elk voertuig dat beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden zoals 
gespecifieerd in artikel 2 van de algemene voorwaarden.  

De technische bijstand zoals beschreven wordt toegekend aan het voertuig en de caravan of de 
aanhangwagen van minder dan 1,5 ton door  het voertuig getrokken op het moment van het incident.   

De nummerplaat moet overeenkomen met het kenteken vermeld op het inschrijvingsbewijs van het 
voertuig. Indien dit niet het geval is kan de technische bijstand niet worden gewaarborgd . 

Artikel 4.3.2.Personen die kunnen genieten van de technische bijstand 

In het kader van technische bijstand komt Touring tussen voor de begunstigde evenals elke bestuurder 
die van bovenvermelde persoon de toestemming kreeg het voertuig te besturen en elke passagier die 
zich gratis en op wettelijke wijze aan boord van dit voertuig bevindt, met een beperking tot het aantal 
plaatsen die vermeld zijn op het inschrijvingsbewijs van het gedekte voertuig. 

 

Artikel 4.3.3.Territorialiteit  

De garanties gelden enkel voor prestaties in België en als gevolg van incidenten die zich in België 
voordeden.  
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Artikel 4.3.4.Prestaties  

Artikel 4.3.4.1.Algemeen 
Touring stelt zijn nationale wegbijstandsorganisatie ter beschikking die 24/7 operationeel is en 
bereikbaar is via telefoon op 02/286 36 37. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Touring bij ongevallen nooit de plaats kan innemen van 
organisaties zoals politie, ziekenwagens, brandweer, Rode Kruis 

Worden beschouwd als woonplaats : de hoofdverblijfplaats of de gebruikelijke verblijfplaats (vermeld 
op het aanvraagformulier van het aanbod) van de begunstigde , in zoverre deze verblijfplaats zich in 
België bevindt 

 

Artikel 4.3.4.2.Incident  
Wordt als incident beschouwd : alle defecten aan mechanische, elektrische of elektronische 
onderdelen van het gedekte voertuig die leiden tot het onklaar zijn van het voertuig of waardoor het 
voertuig niet meer in veilige omstandigheden kan rijden, ongeacht de afstand van de woonplaats 

Volgende incidenten zijn ook gedekt : verkeersongevallen, incidenten door problemen met de banden, 
brandstof-panne, panne ten gevolge van het gebruik van een verkeerde brandstof in het voertuig, 
vastrijden van het voertuig, vandalisme, diefstal of 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. 

Volgende situaties worden niet als incidenten beschouwd : 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, 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) De gebeurtenissen die zich voordoen terwijl 
de bestuurder niet in staat is om de nodige manoeuvres uit te voeren of onder invloed is van alcohol 
(vastgesteld door een geneesheer), narcotica of alle andere middelen ; een natuurramp zoals een 
overstroming, een hagelbui of een aardbeving of de immobilisatie van het voertuig in een garage of 
carrosserie, hetzij voor onderhoud of voor renovatie niet gerelateerd aan een incident of voor 
reparatiewerkzaamheden na een incident dat zich in de garage heeft voorgedaan   

Indien het materiaal van Touring niet voldoet om het probleem op de lossen, dient de begunstigde 
beroep te doen op de politie, brandweer of civiele bescherming.   

Artikel 4.3.4.3. Dépannage  
Touring stuurt een Touring-wegenwachter of een door Touring gemandateerde monteur/hersteller 
naar de plaats waar het gedekte voertuig in panne staat ten gevolge van een incident, of dit nu thuis 
is of elders op de openbare weg in België. Touring draagt de kosten hiervoor. De wisselstukken, 
brandstof, smeeroliën, evenals de kosten voor herstelling, werkuren en levering van onderdelen, 
blijven ten laste van de verzekerde.  
 Touring kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit of de prijs van de 
herstellingen die worden uitgevoerd door een garagist. 
 
 



Actie AutoScout24 & Touring – Algemene Voorwaarden 1.2020.1   6  
 

Artikel 4.3.4.4. Sleepdienst  
Indien het  
 Onmogelijk is om het voertuig terug in het verkeer te brengen 
 Of de veiligheidsvoorwaarden voor herstelling niet gewaarborgd kunnen worden 
 Of de herstelling zou te lang duren 
laat Touring het bovenvermelde voertuig slepen naar de dichtstbijzijnde garage bij de plaats 
waar het voertuig onklaar is. Touring draagt de kosten hiervan.  
 Eén sleping per incident. 
 

Artikel 4.3.4.5. Terug-naar-huis-dienst  
Touring organiseert de terugkeer van de bestuurder en de passagiers en/of verzekerden (waarvan 
sprake in artikel 4.3.2) waarvan het gedekte 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. Touring neemt de kosten hiervoor op zich. Touring bepaalt de 
transportvorm die nodig is voor het terugbrengen van de verzekerden naar de woonplaats en 
organiseert dit transport. Dit transport kan gebeuren met de dienstwagen van de wegenwachter, de 
sleepwagen van de hersteller/monteur, een taxi of het openbaar vervoer. Touring betaalt de 
transportkosten terug aan de verzekerde mits voorlegging van de vervoerbewijzen. 

 
 

Artikel 4.3.5.Maximaal aantal interventies   

De begunstigde kan van maximaal 5 interventies genieten tijdens de geldigheidsperiode van het 
aanbod.   

Voor bijkomende interventies gedurende deze periode behoudt Touring zich het recht om deze te 
weigeren zonder bekomende verantwoording en zonder compensatie voor de begunstigde  

 

 

Artikel 4.3.6.Uitsluitingen  

De gewaarborgde prestaties voorzien in de huidige algemene voorwaarden worden niet toegekend in 
de volgende omstandigheden :  

 Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor het onderschrijven van het lidmaatschap  
 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 momentaan of chronisch gebruik, boven de 

wettelijke grenzen, van drugs, alcohol (vastgesteld door een geneesheer) of elk ander product dat 
niet voorgeschreven is door een geneesheer ; 

 Elke prestatie die niet gevraagd werd of die geweigerd werd door de verzekerde, of die niet door 
Touring georganiseerd of toegestaan werd ; 
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 Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van vaartuigen, tenzij 
als betalend passagier van een vaartuig erkend voor het openbaar vervoer van passagiers ; 

 Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijk veroorzaakte 
gebeurtenissen 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, 
aangaande elke verzekerde werknemer krachtens een arbeids- of leercontract 

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

 Alle kosten die niet uitdrukkelijk worden voorzien in de huidige algemene voorwaarden; 
 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 
  Immobilisatie door het ingrijpen van de ordediensten, door de inbeslagname van het voertuig of 

door iedere andere wettelijke immobilisatie  
 Onklaar zijn ten gevolge van natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, hagelbuien 

(enkel in het buitenland indien de hagelbuien belangrijke schade aanrichten aan het gedekte 
voertuig (behalve braak van het glas of de lichten) waardoor het voertuig niet meer in veilige 
omstandigheden kan rijden) of alle andere klimatologische rampen 

 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 

manoeuvres uit te voeren of onder invloed is van alcohol (vastgesteld door een geneesheer), 
narcotica of alle andere middelen 

 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 gedekte voertuig ; 
 Boetes van gelijk welke aard. 
 schade die het voertuig niet immobiliseert, die de veiligheid van de inzittenden niet in gevaar 

brengt en niet in overtreding is met de wegcode, 
  onklaar zijn ten gevolge van onverantwoord rijgedrag op moeilijk berijdbare wegen (bossen, 

weiden)  
 Touring kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de hulpverlening of voor het 

niet kunnen uitvoeren of voor de schade erdoor veroorzaakt wegens oorlog, oproer, daden van 
terrorisme, volksopstanden, vergeldingsmaatregelen, vijandigheden, oproer, epidemieën, 
pandemieën, quarantaine, beperking van de bewegingsvrijheid, stakingen, vordering, verzakking 
of verschuiving van terreinen, overstroming of elke andere natuurramp. Hetzelfde geldt bij 
ontploffingen, vrijkomen van warmte of stralingen ingevolge kernomzetting of -splitsing, 
radioactiviteit of in alle gevallen van overmacht die de uitvoering van het contract onmogelijk 
maken. Het eenvoudig feit van staking geeft geen recht op de gewaarborgde hulpverlening,  

 Touring behoudt zich 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 
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Artikel 4.4. . Frauduleuze verklaring & misbruik 
Elke fraude, poging tot fraude, bedrog en schuld, veinzing of opzettelijk valse verklaring door de verzekerde, met 
het oog op de misleiding van Touring m.b.t. de omstandigheden of de gevolgen van een schadegeval, leidt tot het 
verlies van alle rechten op prestaties of vergoeding voor dit schadegeval. De vervallen premies op het moment 
waarop Touring kennis krijgt van de fraude, zijn verschuldigd als schadevergoeding 
Touring zal de gewaarborgde prestaties annuleren of opschorten in het geval van fraude of misbruik door de 
verzekerde; meer bepaald in volgende gevallen .  
incidenten die het gevolg zijn van het niet herstellen of slecht onderhouden  van het gedekte voertuig 
Immobilisatie gekend op het moment van lidmaatschap  
Vastelling dat de bestuurder niet in staat is te rijden en/of de nodig handelingen uit te voeren 
Vaststelling dat de bestuurder onder invloed is van alcohol, narcotica of alle andere verdovende middelen 
Bij niet betalen schulden aan Touring of haar dienstverleners in het kader van vroegere gebeurtenissen  

 

Artikel 4.5. Subrogatie 

De verzekerden 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 indien blijkt dat de panne het gevolg is van fouten tijdens 
vroegere herstellingen. De verzekerden 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.  

 

Artikel 4.6. Samenloop 

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

Artikel 5. Klachten 

Elke klacht m.b.t. het aanbod of de actie  mag per brief gericht worden aan Touring, Klachtendienst, Wetstraat 44, 
4010 Brussel, België, of per e-mail aan complaint@touring.be.  

Artikel 6. Briefwisseling  

Alle briefwisseling zoals bedoeld door huidige algemene voorwaarden moet worden geadresseerd aan Touring, 
Klantendienst, Wetstraat 44, 1040 Brussel of per e-mail op het adres : acquisition@touring.be .   

 

Artikel 7.Toewijzing van rechtsmacht 

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

 

Artikel 8. Bescherming van het privé-leven 

Touring en AutoScout24  zullen op geen enkel moment uw persoonlijke gegevens uitwisselen. Zij 
blijven elk verantwoordelijk voor het behandelen van de persoonlijke gegevens die u met hen 
uitwisselde.   

Touring gebruikt uw persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te kunnen leveren en, 
idien u hiermee instemde, om onze newsletters te kunnen versturen.   
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In lijn met de Europese GDPR regelgeving (EU 2016/679  hebt u altijd het recht van inzage, rectificatie, 
beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en wissing van uw gegevens uit het bestand 
waarvoor we verantwoordelijk zijn. 

Om deze rechten te kunnen uitoefenen dient u een aanvraag te doen, per e-mail of per post op het 
correspondentieadres vermeld in de algemene voorwaarden. Bij gebrek aan antwoord kan de u een 
klacht neerleggen bij de in België voor de materie bevoegde autoriteit: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. 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 

 

 

 
V.Z.W. Koninklijke Belgische Touring Club, Wetstraat 44 te 1040 Brussel (Belgie), RPR 0403.471.597 Brussel, BE55 1910 4222 
2244. Verzekeringstussenpersoon erkend door de FSMA onder nummer: 011210. www.touring.be 
 


