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Officiële pechverhelping vs repatriëring

Beste deelnemer,
Sedert het allereerste jaar hebben we er een punt van eer van gemaakt u een officiële
pechverhelping aan te bieden op zaterdag en zondag.
Deze pechverhelping, verzorgd door MY Vintage (085 559 090) bestaat uit 3 ploegen. De ene
wacht ons met haar lichte vrachtwagen / werkplaats op aan de hergroeperingen (waar we
lunchen) en de tweede, uitgerust met een platte wagen, zal als bezemwagen fungeren.
Het is gebleken dat sommige deelnemers hun eigen eisen stellen aan deze aangeboden service;
eisen buiten proportie (zie hiervoor ons aanbood ASSISTANCE PLUS). Daarom willen we
duidelijk bepalen waarvoor de officiële pechverhelping bedoeld is.
Soorten van tussenkomst
Onze monteurs hebben de opdracht kleine herstellingen te verrichten die het u ingeval van
pech moeten mogelijk maken toch verder te rijden. Voorb.: problemen met ontstekingskaarsen,
gaskabels, vastgelopen remmen, olieverlies, defecte delco, banden wisselen...
Onze ploeg is in geen geval bedoeld om het onderhoud van wagens te verzekeren noch om
belangrijkere herstellingen uit te voeren die meestal speciaal gereedschap vereisen.
Verdeling van de kosten
Het lijkt ons nodig te benadrukken dat onze organisatie de werkuren van de monteurs ten laste
neemt.
Dit betekent dat de kosten voor olie, wisselstukken (bougies, lampen...) en andere kleine
vervangstukken onmiddellijk met de hulpploeg moeten verrekend worden of, volgens afspraak,
na ontvangst van een factuur. Het spreekt vanzelf dat dit ook geldt voor belangrijkere
vervangingsonderdelen.
Repatriëring van het voertuig
De officiële pechverhelpingsploegen hebben niet tot taak auto’s te herstellen die bij een
ongeval betrokken zijn of in het decor zijn beland. Evenmin zijn ze ertoe gehouden
ingewikkeldere defecten te herstellen die hen zouden beletten hun taak t.o.v. de andere
deelnemers te volbrengen.

Het is dan ook niet de bedoeling dat de hulpploegen uw defect voertuig naar Spa of zelfs naar
uw woonplaats zouden slepen, maar ze zullen wel zorgen dat u en uw voertuig in veiligheid
gebracht worden.
De pechverhelpingsploeg zal u bijvoorbeeld tot het volgende dorp brengen. Dat is alles. Altijd
op voorwaarde dat u de voorziene reisweg hebt gevolgd.
Daarna is het uw verantwoordelijkheid. Daarom raden we u ten stelligste aan een
pechverhelpingsverzekering af te sluiten. Voor een paar tientallen euros wordt u door deze
maatschappijen uit de nood geholpen.

Enkele maatschappijen:
ING Lion Assistance :
Touring secours :
Europ Assistance :
Ethias Assistance :

www.ing.be/assistance
www.touring.be
www.europassistance.com
www.ethias.be

Hartelijk dank voor uw aandacht.
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