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Telefoon (058) 297 97 97
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Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
Verzekerde
de verzekeringsnemer;
de eigenaar, bezitter en houder van het motorrijtuig;
de bestuurder;
Motorrijtuig
het op het polisblad aangegeven motorrijtuig die goed is
onderhouden en overeenkomstig de Wegenverkeerswet
(APK-keuring) is goedgekeurd;
de aan het motorrijtuig gekoppelde aanhangwagen, zoals
een toercaravan, vouwkampeerwagen of bagagewagen, die
goed is onderhouden;
Pech
van pech is sprake als het motorrijtuig tot stilstand komt, of
niet meer kan rijden als gevolg van een mechanisch en/of
technisch gebrek, niet veroorzaakt door een ongeval of een
ander van buiten komend onheil;
Hulpverlener
de met Avéro Achmea samenwerkende hulpverleningsinstantie.

Art. 2

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Nederland.

Art. 3
A

Omvang van de verzekering
Avéro Achmea vergoedt direct aan de hulpverlener de noodzakelijke kosten van eenvoudige reparaties, die ter plekke
kunnen worden uitgevoerd. Of reparatie ter plekke mogelijk
is, is ter beoordeling van de hulpverlener. Geen recht op vergoeding bestaat voor de kosten van vervangende onderdelen, brandstof, olie etc. Deze kosten dient verzekerde direct
aan de hulpverlener te betalen.
Indien de onder art. 3.A genoemde hulpverlening niet mogelijk is, wordt door Avéro Achmea, afhankelijk van de situatie,
een keuze gemaakt uit de hieronder genoemde pechhulpverlening en/of vergoeding van kosten:
het noodzakelijke transport door de hulpverlener van het
motorrijtuig, de bestuurder en de passagiers vanaf de plaats
van de pech naar de dichtstbijzijnde reparatieinrichting of,
indien gewenst, naar een adres in Nederland;
het vervoer naar de reisbestemming binnen Nederland en
vervoer naar de reparatie-inrichting:
per taxi, bij afstanden tot 50 km, of
per openbaar vervoer op basis van 2e klasse.
het ter beschikking stellen van een vervangende personenauto door de hulpverlener. Uitsluitend de brandstofkosten
komen voor rekening van de verzekerde. De vervangende
personenauto wordt gedurende maximaal 3 werkdagen en
de daartussen liggende dagen van het weekend of feestdagen ter beschikking gesteld.
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Recht op bovengenoemde pechhulpverlening en/of vergoeding van kosten bestaat uitsluitend bij pech, indien
vooraf de hulp van Avéro Achmea is ingeroepen en de
pechhulpverlening derhalve door tussenkomst van Avéro
Achmea tot stand is gekomen en voor zover er geen recht
op bovenvermelde pechhulpverlening en/of vergoeding van
kosten bestaat op grond van enige andere verzekering of
regeling, al dan niet van oudere datum.

