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1. ALGEMENE REISVOORWAARDEN

A. ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE
REIZEN
Artikel 1: Toepassingsgebied.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling
zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het “Kontrakt tot Reisorganisatie en
Reisbemiddeling”.
Artikel 2: Promotie en aanbod.
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of bemiddelaar die in de brochure hebben
uitgegeven, tenzij:
- wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de
reiziger zijn gebracht;
- er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het
contract.
2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt worden een bepaald aanbod tijdelijk of
blijvend te schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt tot uitputting.
Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is verplicht :
1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk
mede te delen :
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van
gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten
zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de
bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie -en/of bijstandsverzekering;
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen schriftelijk aan de reizigers te
verstrekken :
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te
nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordigers van de
reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen
helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks
contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van een laattijdig
gesloten contract.
Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger.
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem
uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten
leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract.
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan
de reiziger te overhandigen conform aan de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie onstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst
van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de
geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet
binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat
de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds
betaalde bedragen.
Artikel 6: Prijs van de reis.
1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder
voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het
vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van
een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding
verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan
de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de
reis, dat aan de herziening onderhevig is.
Artikel 7: Betaling van de reissom.
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de
reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom als voorschot, met een
minimum van 85 e.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één
maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke
reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Boekt de reiziger later dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk
betalen.
Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking.
1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen
aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de
reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te
brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs
v/d reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger.
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten
aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis.
1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden
uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis,
daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken
zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of
reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te
worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden
meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor afreis.
1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt, wegens een niet aan de
reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen :
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij
een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit
is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo snel mogelijk terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde
bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het
niet-uitvoeren van het contract, tenzij :
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en
nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene
termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd
gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder “overboeken” niet is inbegrepen. Onder
overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil
van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet
konden worden vermeden.
Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis.
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking
heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de
reiziger passende, kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de
reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke
redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking
stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger
schadeloos stellen.
Artikel 13: Verbreking door de reiziger.
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract
verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de
reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair
bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator.

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de
verwachtingen die de reiziger op grond van bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs
mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen
zijn uit te voeren door hemzelf of door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht
van de reisorganisator om deze verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers,
handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en
nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt,
in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten
of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn
aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen
beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de artikel 1 genoemde wet van toepassing.
Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger.
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of
hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen is
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Artikel 16: Klachtenregeling.
Vóór de afreis :
1. Klachten, vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven
of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.
Tijdens de reis :
2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een
gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor
moet hij zich -in deze volgorde- wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, een
vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte
rechtstreeks tot de reis organisator.
Na de reis :
3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een
klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar
of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17: Geschillencommissie Reizen.
1. Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost
binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het
reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van huidige algemene
voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de
“Geschillencommissie Reizen vzw”, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor
de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
4. Het gebruik van de algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en
beslissingen, bepaald door de Geschillenkommissie Reizen vzw, inzonder het “Geschillenreglement”.
5. Het adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw: NG III Emiel Jacqmainlaan 154 te 1210 BRUSSEL.

B. CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Article 1: Champ d'application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages
tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de
voyages.
Article 2: Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de
voyages qui a édité ladite brochure, à moins que :
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiqués au voyageur, par écrit et
avant la conclusion du contrat ;
b) les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à la suite d'un accord écrit entre les parties au
contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée determine ou indéterminée,
tout ou partie de sa promotion de voyages.
Article 3: Information à charge de l'organisateur et / ou de l'intermédiaire de voyages
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages, de communiquer aux
voyageurs par écrit:
a) les informations d'ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires
nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents
nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s'informer des formalités administratives à accomplir
auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance et/ou assistance ;
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les
informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible, l'indication de la place à
occuper par le voyageur;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l’adresse e-mail, soit de la représentation
locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles
d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou de l'organisateur de
voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les informations permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou avec le responsable sur place de son séjour. Le délai de 7 jours calendrier
visé ci-dessus n'est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.
Article 4: Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l'organisateur et / ou à l'intermédiaire de voyages tous les renseignements
utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon
déroulement du voyage. Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts
supplémentaires pour l'organisateur et / ou l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés
en compte.
Article 5: Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au
voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation
écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire
de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages. Si le contenu du bon de

commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard
dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n'a
pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6: Le Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisable, sauf si le contrat en prévoit expressément la
possibilité de même que son mode de calcul exact et pour autant que la révision soit consécutive aux
variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une reduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils précédant le
jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans
ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes qu'il a payées à
l'organisateur de voyages.
Article 7: Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la signature du bon de
commande, une fraction du prix global ou total du voyage fixé dans les conditions particulières de
voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est
dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire
de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à
charge de voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde du prix au plus tard un
mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la
confirmation écrite du voyage et / ou les documents de voyage.
Article 8 : Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les
conditions du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et le
cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du
prix total du voyage et des frais de la cession.
Article 9 : Modifications par le voyageur
L'organisateur et / ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais
résultant de modifications demandées par celui-ci.
Article 10 : Modifications avant le départ par l'organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de
voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, eten tout cas avant le départ, et
l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification
proposée par l'organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa decision dans les meilleurs
délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat
dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander l'application de l'article 11.

Article 11 : Résiliation avant le départ par l'organisateur de voyages
1. Si l'organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables
au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer
de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du
contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la nonexécution du
contrat, sauf:
a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévus
dans le contrat, nécessaire à l'exécution de celui-ci, n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé
par écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ;
b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations.
Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes
de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré
toute la diligence déployée.
Article 12 : Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services faisant l'objet du contrat ne
pourra être exécutée, l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au
voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le
voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces substituts pour
des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le
ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
Article 13 : Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour
une raison qui lui est imputable, il dédommagera l'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de
voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé
forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut s'élever qu’à une
fois le prix du voyage au maximum.
Article 14 : Responsabilité de l'organisateur de voyages
1. L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux
attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat
d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces
obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice
du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
2. L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et
représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et
négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l'objet du contrat d’organisation de
voyages, la responsabilité de l'organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette
convention.
4. Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même les prestations de services prévues
dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du
voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont d'application.

Article 15 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, à leurs
préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non exécution de ses obligations
contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d'un voyageur.
Article 16 : Procédure de plainte
1. Avant le départ: Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par lettre
recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages
2. Pendant le voyage: Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être introduits au
plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être
recherchée. A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant de
l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermédiaire de voyages, ou directement à
l'intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l'organisateur de voyages.
3. Après le voyage: Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues
sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage
auprès de l'intermédiaire et/ou auprès de l'organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit
contre accusé de réception.
Article 17 : Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre
eux.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des
parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l'asbl Commission de
Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur
accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ».
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra
contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”:
téléphone: 02/277 61 80
fax: 02 277/91 00,
e-mail: conciliation.clv@skynet.be
Article 18 : Arbitrage ou Tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut
engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le
tribunal ordinaire.
2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la
compétence de la Commission de Litiges Voyages.
3. L’organisateur ou l’intermédiaire de voyage qui est partie défenderesse ne pourra refuser une
procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela
d'un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée signalant l'ouverture d'un
dossier d’un montant de 1.250 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
4. Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après
l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu
être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à
partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne
peuvent être réglés que par les tribunaux.
5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive,
conformément au règlement des litiges. Aucun appel n'est possible.

Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h)
fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: clv.gr@skynet.be
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2. POLISVOORWAARDEN

A. VAB-BIJSTAND: ALGEMENE VOORWAARDEN
Inhoud van deze algemene voorwaarden
I. Algemene bepalingen
II. Personenbijstand
III. Pechverhelping voertuigen in het binnenland
IV. Pechverhelping voertuigen in het buitenland
V. Annulatieverzekering
VI. Bagageverzekering
VII. Fietsbijstand

I.

Algemene bepalingen

Deze bepalingen zijn van toepassing op het hele
Verzekeringscontract
1.

De gebruikte begrippen

Verzekeringnemer: VAB, NV met maatschappelijke zetel
in België, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht,
BTW BE 0436.267.594 – RPR Antwerpen, niet-verbonden
agent, FSMA 030232 A. De verzekeringsnemer
staat in voor de daadwerkelijke uitvoering en is uw
eerste aanspreekpunt voor vragen en eventuele
klachten.
Verzekeraar: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke
zetel in België,
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven,
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, toegelaten
voor alle takken onder de code 0014 (K.B. 4 juli 1979,
B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. De verzekeraar
waarborgt de prestaties opgesomd in hoofstukken
I tot VI (met uitzondering van hoofdstuk III).
Wij: de verzekeraar en de verzekeringnemer samen
Verzekerde of u:
• De personen die met naam in de bijzondere voorwaarden
vermeld staan onder de titel “verzekerde
personen”, op voorwaarde dat ze in België gedomicilieerd
zijn, er hun hoofdverblijfplaats hebben en de
verschuldigde premie betaald werd.
• Specifiek voor tijdelijke polissen kunnen personen
gedomicilieerd in een EU-lidstaat of Zwitserland
aansluiten voor zover de reis georganiseerd werd
door een tour operator of reisagentschap werkzaam
in België of het Groot-hertogdom Luxemburg of indien
ze samen reizen met in België gedomicilieerde
personen en een in België ingeschreven voertuig.
• In de formule met een singlepremie: de persoon die
het contract onderschreven heeft.
• In de formule met gezinspremie: de persoon die
het contract onderschreven heeft, zijn partner, de
ongehuwde kinderen van de beide partners en
ascendenten voor zover deze personen samenwonen
op dezelfde wettelijke verblijfplaats. Studenten en
kinderen van gescheiden ouders die elders in België
verblijven, zijn verzekerd voor zover ze ten laste zijn.
Ook kleinkinderen die meereizen met verzekerde
grootouders zijn verzekerd, voor zover de ouders van
de kinderen niet mee zijn op reis. Toevallige medereizigers
zijn enkel verzekerd voor lichamelijk letsel
opgelopen bij een verkeersongeval in het buitenland
met het verzekerd voertuig.
• Indien u de optie motorhome hebt afgesloten:
de gezinsleden zoals hierboven beschreven of de
persoon die het contract heeft afgesloten en maximaal
3 inzittenden voor wat betreft bijstand na
een mechanisch defect, ongeval of diefstal van de
verzekerde motorhome.
Verzekerd of aangesloten voertuig (indien voorzien):
Het voertuig aangeduid met nummerplaat in het
aansluitingsbewijs voor zover het ingeschreven is in
België. Het voertuig is vergezeld van minstens één
verzekerde, op het ogenblik dat de immobilisatie zich
voordoet. Enkel als het voertuig deel uitmaakt van
een Bijstand- of Multipakket, is deze verplichting niet
van toepassing voor België, Nederland en Luxemburg.
Het verzekerde voertuig kan zijn:

• Een auto, een motorhome of een motorfiets, met
een MTM van maximum 3.500 kg, een lengte van
maximum 6,5 m. en een hoogte tot maximum 3m.
Bijhorende getrokken caravan of aanhangwagen is
steeds inbegrepen indien hij aan het hoofdvoertuig
hangt en privé gebruikt wordt.
• Motorhomes met een MTM tussen de 3,5 en 6,5 ton
of met een lengte langer dan 6,5m of een hoogte
hoger dan 3m kunnen toetreden mits het betalen
van de extra optie “motorhome”.
• Motorhomes met een MTM zwaarder dan 6,5 ton
kunnen aansluiten mits betaling van de optie Motorhome,
en zullen onder dezelfde voorwaarden
verzekerd worden, met uitzondering van de repatriëring
van de Motorhome.
Bijkomende voertuigen toegevoegd aan het Bijstandsof
Multipakket genieten eveneens van de waarborgen
beschreven in hoofdstuk IV. op voorwaarde dat op
het ogenblik van de pech, de dekking van zowel het
bijkomend voertuig als het Bijstands- of Multipakket
geldig zijn. Indien enkel de dekking van het bijkomend
voertuig geldig is, dan wordt de waarborg van
de formule VAB-Pechbijstand verleend en niet die
van het Bijstands- of Multipakket. U kan de algemene
voorwaarden van de VAB-Pechbijstand vinden op de
website www.vab.be/voorwaarden.
Woonplaats: voor de verzekeraar en de verzekeringnemer
is dit hun maatschappelijke zetel, voor u is dit het
adres aangeduid in het aansluitingsbewijs.
KBC Verzekeringen is gesubrogeerd in de rechten en
vorderingen van iedere persoon die van de waarborg
en de hulpverlening geniet ten aanzien van iedere
aansprakelijke derde, tot beloop van haar tussenkomt.
2.

Duurtijd van het verzekeringscontract

Het verzekeringscontract komt tot stand bij de opmaak
en wordt door u aanvaard door de betaling van de
premie en ten laatste voor de vertrekdatum van de reis.
De verzekering geldt voor gebeurtenissen tijdens de
duur aangeduid in het aansluitingsbewijs met een minimumduur
gelijk aan de duur van de reis en vangt aan ten
vroegste om 0u na de dag van de betaling van de premie.
Tijdelijke annulatieverzekeringen moeten de dag
van de boeking van de reis afgesloten worden. Enkel
indien er geen afzonderlijke vliegtuigtickets geboekt
zijn én indien het vertrek niet binnen de 30 dagen
plaats vindt, kan de verzekering tot 15 dagen na de
inschrijving op de reis afgesloten worden.
De annulatieverzekering op jaarbasis dekt alle aanvragen
tot annulatie gedurende de looptijd van de
verzekering, aangegeven in het aansluitingsbewijs.
Reizen die al geboekt waren voor de aanvangsdatum
zijn enkel gedekt indien de vertrekdatum meer dan
30 dagen na de aanvangsdatum valt.
De waarborg blijft beperkt tot maximum 120 dagen
onafgebroken verblijf in het buitenland. In de jaarformule
kan het onafgebroken verblijf verlengd worden
mits betaling van een extra premie per begonnen
maand en per persoon. De uitbreiding is enkel van
toepassing op de waarborg personenbijstand (hoofdstuk
II).
Elke vraag tot terugbetaling in het kader van deze
overeenkomst verjaart drie jaar na de gebeurtenis.
Contracten met een duur van meer dan 30 dagen
kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst van het
aansluitingsbewijs door de verzekeringsnemer of door
de verzekeraar i.g.v. een overeenkomst die via een
voorafgetekende polis dan wel een verzekeringsaanvraag
tot stand is gekomen opgezegd worden. Gaat
de opzeg uit van de verzekeringnemer dan gaat de
opzegging onmiddellijk in. Gaat de opzeg uit van de
verzekeraar dan gaat hij in 8 dagen na de kennisgeving
ervan. In geval van betaling van de
bijdrage via domiciliëring

kan de onderschrijver conform art. VII.37 en
VII.38 van het wetboek van 28 februari 2013 van
economisch recht, binnen 8 weken na de debitering
van zijn rekening een terugbetaling van zijn bijdrage
vragen. Overeenkomstig de Wet betreffende de
verzekeringen van 7 april 2014 vormt deze terugbetaling
geen geldige beëindiging van de verzekering.
In voorkomend geval wordt daarom na terugstorting
die bijdrage gefactureerd aan de onderschrijver. In
afwachting van de betaling is er geen dekking. Indien
er vóór de terugbetaling evenwel door de verzekeraar
reeds diensten werden verleend naar aanleiding van
een verzekerd feit, worden de werkelijke kosten vandie diensten gefactureerd
aan de verzekerde.
Verzekeringen met een looptijd van één jaar worden
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes
van één jaar, behalve wanneer één van de partijen de
overeenkomst opzegt bij een aangetekend schrijven
dat minstens drie maanden voor de vervaldatum van
de verzekering bij de post is afgegeven, bij deurwaardersexploot
of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
De aansluiting kan eveneens aangetekend door de
verzekeraar uiterlijk één maand na iedere aangifte
of betaling van een schadegeval opgezegd worden.
De opzegging gaat, in dit geval, in na het verstrijken
van drie maand te rekenen van de dag volgend op
de betekening, de dag volgend op de datum van het
ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende
zending, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte
. De onderschrijver heeft het recht de polis op te
zeggen per aangetekend schrijven uiterlijk één maand
na betaling of weigering van een schadegeval.
3.

Waar is de verzekering geldig?

“Personenbijstand in het buitenland” (Hoofdstuk
II.B): Wereldwijd, met uitzondering van België (tenzij
anders bepaald).
“Personenbijstand in het binnenland” is enkel van
toepassing in België.
Pechverhelping voertuigen binnenland (Hoofdstuk
III): in België
Pechverhelping voertuigen en vervangwagen buitenland
(Hoofdstuk IV): geldt de dekking in volgende
Europese landen, met uitsluiting van hun gebieden
buiten geografisch Europa tenzij anders vermeld:
Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije,
Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Faroer
Eilanden (DK), Finland, Frankrijk, Griekenland + Griekse
Eilanden, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland,
Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen,
Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco,
Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk,
Polen, Portugal (Madeira + Porto Santo), Roemenië,
Rusland & Russische Federatie (tot aan Oeralgebergte),
San Marino, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje (Canarische
Eilanden & Balearen), Tsjechië, Vaticaanstad, Zweden,
Zwitserland. Voor de optie “Motorhome” worden de
waarborgen voertuig uitgebreid tot de landen rond de
Middellandse Zee zijnde Turkije, Egypte, Syrië, Libanon,
Israël, Palestina, Tunesië en Marokko.
Bagage- en Annulatieverzekering Hoofdstukken (V en
VI): wereldwijd, inclusief België voor zover er minstens
1 overnachting buitenshuis plaats vindt.
Fietsbijstand (VII): België, Nederland en Luxemburg.
4.

Wat bij klachten?

Indien u een klacht zou hebben kan u zich wenden tot
de VAB-klachtendienst (klachtenbehandeling@vab.be
of 03 253 61 40). Als u niet tot overeenstemming
komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement,
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@
kbc.be, tel 0800 620 84 (gratis). Komt u niet tot een
passende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen
35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as. U behoudt
evenwel steeds het recht om een gerechtelijke
procedure in te leiden voor een Belgische rechtbank.

5.

Wat is niet gedekt?

• prestaties, die niet aan de VAB-Alarmcentrale werden
aangevraagd. Enkel medische prestaties die
niet verricht werden in een ziekenhuis of plaatselijke
pechverhelping hoeven niet aangevraagd te
worden;
• opzettelijke en/of onrechtmatige daden van uzelf
alsook het confisqueren van het voertuig door de
plaatselijke overheid als gevolg hiervan;
• luchtreizen als u deel uitmaakt van de bemanning
of als u tijdens de vlucht een beroepsactiviteit uitoefent
met betrekking tot de vlucht of het toestel;
• beoefenen van volgende sporten: motorsporten,
snelheidssporten, alpinisme met name alle beklimmingen
langs onbegaande paden waarbij specifiek
materieel zoals klimijzers, touwen enz. gebruikt worden,
alle vechtsporten en luchtsporten (parasailing,
deltaplanning, zweefvliegen, parachutespringen...),
beoefenen van sport als beroep of tegen bezoldiging/
sponsoring en de hieraan verbonden
trainingen;
• nucleaire, atomische ongevallen of stralingen;
• overmatig gebruik van alcohol of gebruik van geneesmiddelen
of verdovende middelen, niet door
een geneesheer voorgeschreven, tenzij er geen
oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende
gebeurtenis;
• oorlog, staking en oproer alsook burgeroorlog tenzij
er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende
gebeurtenis;
• natuurrampen, zoals lawines, het vallen van stenen,
rotsverschuivingen, terreinverschuiving, aardbeving,
druk van sneeuwmassa, hagel, hoog water, overstroming,
bosbrand, storm, orkaan en alle andere
weersomstandigheden..., tenzij anders vermeld in
de specifieke voorwaarden van de onderschreven
waarborgen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor:
• het niet-uitvoeren van de hulpverlening, tekortkomingen
of vertragingen bij het uitvoeren ervan,
in geval van omstandigheden onafhankelijk van
onze wil of in geval van overmacht, zoals burger- of
internationale oorlog, volksopstand, staking, vergeldingsmaatregelen,
beperking van bewegingsvrijheid,
radioactiviteiten, natuurrampen, enz;
• diefstal van voorwerpen of toebehoren uit het
voertuig;
• de niet-verzending van onderdelen wanneer deze
niet beschikbaar zijn in
België of uit fabricage zijn genomen.
6.

Uw verplichtingen?

Betaalde vergoedingen en/of gepresteerde diensten,
die volgens de contractvoorwaarden niet te onzer
laste zijn, moeten binnen de 30 dagen terugbetaald
worden. Deze diensten zullen enkel verricht op verzoek
van de verzekerde of van zijn rechthebbende.
In geval van lichamelijk ongeval of ziekte kunnen
wij overgaan tot een eventuele medische controle.
U zal ons toestaan kennis te nemen van uw medisch
dossier.
De onderschrijver verbindt zich ertoe:
• zijn medewerking te verlenen aan de administratieve
formaliteiten en verplichtingen die noodzakelijk
zijn om de gevraagde bijstand te kunnen uitvoeren;
• ons juist te informeren over het verzekerde
schadegeval;
• de kosten te bewijzen aan de hand van originele
facturen en/of attesten;
• ons de niet gebruikte vervoerbewijzen te overhandigen
wanneer wij de repatriëring of de terugkeer
betaald hebben volgende week.
Terugbetaling gebeurt mits voorlegging van de
originele factuur en een attest van opname in het
ziekenhuis.

3. Bijstand bij schade aan woning van de verzekerde

II.
A.

Personenbijstand
Binnenland (enkel voor jaarpolissen)

1. Organiseren van ziekenhuisopname van een verzekerd
kind
Indien een verzekerd kind, jonger dan 18, in een
ziekenhuis dient opgenomen te worden terwijl de
ouders niet thuis zijn, organiseren wij, op verzoek van
de ouders en in samenspraak met de behandelende
geneesheer, het transport naar en de opname in het
ziekenhuis. De evolutie van de gezondheidstoestand
van het gehospitaliseerde kind wordt door ons
gevolgd tot de terugkeer van de ouders in de woonplaats.
Wij komen niet tussen in de vervoers- of opnamekosten.
Wij kunnen niet optreden in de plaats van
de officiële hulpdiensten.
2. Kinderoppas of hulp in het huishouden
In geval van hospitalisatie ten gevolge van een ongeval
of ziekte van één van de ouders van kinderen
onder de 16 jaar, nemen wij de kosten ten laste voor
de:
• kinderoppas tot maximum € 65 per dag en tot maximum
€ 125, dit op voorwaarde dat de hospitalisatie
minstens 2 dagen duurt;
• gezinshulp tot maximum € 20 per dag en tot
maximum 8 dagen, dit op voorwaarde dat de hospitalisatie
minstens 3 dagen duurt. De hulp moet
plaats vinden tijdens de hospitalisatie of in de er op
volgende week.
Terugbetaling gebeurt mits voorlegging van de
originele factuur en een attest van opname in het
ziekenhuis.

Wanneer uw woning onbewoonbaar is ten gevolge
van brand, waterschade, storm, explosie of implosie,
regelen en/of betalen wij:
• de hotelkosten voor één nacht op basis van kamer
en ontbijt met een maximum van € 65 per kamer,
om de verzekerden die bij u inwonen onder te
brengen;
• de bewakingskosten van de beschadigde woonst
gedurende de eerste 48 uur indien de inboedel van
beschadigde woning tegen diefstal moet beschermd
worden;
• het ter beschikking stellen of het huren van een
geschikt vervoermiddel, bestuurbaar met het rijbewijs
B, om uw inboedel veilig onder te brengen tot
een bedrag van maximum € 250.
4 Hulp van slotenmaker
In geval van verlies of diefstal van de sleutels van
de verzekerde woning op het adres van het aansluitingsbewijs,
nemen wij de verplaatsingskosten en het
uurloon van een slotenmaker ten laste tot maximum
€ 50. U zal aan de slotenmaker dienen te bewijzen dat
u in de woning verblijft.
5. Noodnummer voor kinderen
De verzekerde kinderen tot 18 jaar kunnen in een
noodsituatie beroep doen op onze alarmcentrale.
Onze hulp kan bestaan uit:
• het contacteren van de ouders of andere familieleden
in binnen- of buitenland;
• het contacteren van een gespecialiseerde dienst of
het doorgeven van het telefoonnummer van gespecialiseerde
diensten;
• het ter beschikking stellen van transportmiddelen

teneinde de veiligheid van het kind te verzekeren.
De bemiddeling van onze alarmcentrale is volledig
gratis. Alle externe kosten van diensten waarop onze
centrale beroep doet zoals: kosten voor het transport,
kosten voor binnenlandse hulpdiensten e.d. en de
telefoonkosten van de verzekerde, zijn ten laste van
de verzekerde. Indien het voorval verzekerd is binnen
deze verzekering, worden de kosten vergoed zoals
daaronder beschreven.
6. Overbrenging naar ziekenhuis nabij uw woonplaats
Wij organiseren na een verkeersongeval in België:
• uw overbrenging naar het ziekenhuis nabij uw
woonplaats, mits toestemming van ons medisch
team. Wij stellen ons in geen geval in de plaats van
de hulpdiensten;
• het vervoer van het stoffelijk overschot van de
plaats van overlijden naar de woonplaats in België,
mits goedkeuring door onze alarmcentrale.
Voor verzekerde kinderen onder de 18 jaar die op
vakantie binnen België zijn, breiden we deze waarborgen
uit naar alle ongevallen of ernstige ziekten.

B. Buitenland
1.

Medische kosten

Indien u tijdens uw reis ziek of gewond wordt, vergoeden
wij uw in het buitenland gemaakte kosten voor
geneeskundige verzorging, de verblijfskosten in het
ziekenhuis, en de vervoerskosten die nodig zijn om u
te laten verzorgen.
De kosten worden vergoed tot een bedrag van maximum
€ 1.000.000 per verzekerde. In dat bedrag zijn
volgende grenzen begrepen:
• € 375 voor plaatselijke vervoerkosten om het gehospitaliseerd
verzekerd familielid te bezoeken;
• € 250 voor tandheelkundige zorgen (inbegrepen: de
dringende herstellingskosten van de tandprothese
van de verzekerde tot maximum € 50), contactlenzen,
corrigerende glazen en brillen of prothesen, na
een lichamelijk ongeval;
• € 12.500 voor psychologische bijstand of behandeling
van de verzekerde na een ramp, aanslag
of gijzeling, waarvan u het slachtoffer of directe
getuige bent;
• € 6.200 per verzekerde voor medische nabehandelingskosten
voorgeschreven in België tot 1 jaar na
lichamelijk ongeval, vastgesteld door de behandelende
arts in het buitenland. De tussenkomst voor
de paramedische kosten wordt beperkt tot € 500.
Bij ongeval of ziekte van een hond of kat van de
verzekerde in het buitenland, vergoeden wij, tot
maximum € 250 de kosten voor de dierenarts in het
buitenland.
2.

Repatriëring na ziekte of ongeval

We zorgen voor uw repatriëring naar België als uw
medische toestand dit vereist. Wanneer, hoe en naar
waar u wordt overgebracht, wordt uitsluitend beoordeeld
in functie van de medische toestand en in
overleg met de behandelende artsen. In geval u er
medisch gezien belang bij hebt, organiseren wij op
onze kosten de terugreis van de andere verzekerden.
Indien u tijdens deze repatriëring gedwongen wordt
een gedeelte van uw bagage of uw fiets ter plaatse
achter te laten, organiseren wij het overbrengen van
de bagage of fiets tot maximum € 250.
De repatriëring van honden of katten die in het
buitenland zouden achterblijven worden vergoed tot
maximum € 250.
3.

Bij overlijden tijdens de reis

Wanneer u in het buitenland overlijdt, organiseren
wij het vervoer van het lichaam vanuit de plaats
van het overlijden naar de begraafplaats in België,
in een EU-lidstaat of Zwitserland. De kosten voor de
postmortembehandeling zijn eveneens inbegrepen.
Bovendien vergoeden wij de kosten van de kist in het
buitenland ten bedrage van maximum € 1.500.

Vindt de uitvaart plaats in land die geen EU-lidstaat
of Zwitserland is, dan betalen we de uitvaartkosten
tot het bedrag dat we hadden moeten besteden in geval
van het overbrengen van het stoffelijk overschot.
De kosten van de begrafenisplechtigheid worden niet
ten laste genomen.
4.

Verlenging van het verblijf

Wij betalen uw bijkomende verblijfskosten indien u:
• om medische redenen ten gevolge van een ziekte
of ongeval of in afwachting van uw repatriëring, het
verblijf dient te verlengen. Wij komen tussen in de
overnachtingkosten en ontbijt tot €75 per dag per
verzekerde gedurende maximaal 7 dagen.
• gedwongen langer moet verblijven door een sluiting
van het luchtruim, een (internationaal erkende)
terroristische aanslag in het buitenland (tenzij aanslag
zich voordeed binnen 30 dagen vóór boeking
van de reis), een natuurramp (lawine, overstroming,
bosbrand, aardbeving…) of een epidemie. Wij komen
tussen voor een bedrag van € 125 per dag per
aansluiting gedurende maximaal 10 dagen, in de
bewezen extra verblijfkosten.
Deze waarborg geldt slechts in zover er geen tussenkomst
verleend wordt door de luchtvaartmaatschappij
in het kader van een internationale overeenkomst of
EU-verordening. De waarborg van de verzekering blijft
bovendien behouden tot de terugkeer in België.
5.

Overkomst familieleden

Indien u langer dan 5 dagen gehospitaliseerd wordt
door een ziekte of ongeval en u alleen op reis bent,
organiseren wij op onze kosten, de heen- en terugreis
vanuit België van een familielid tot de tweede graad.
De beperking van 5 dagen geldt niet wanneer de
gehospitaliseerde jonger dan 18 jaar is.
Indien de verplaatsing gebeurt met een eigen wagen,
vergoeden wij de verplaatsing op basis van de prijs
van een spoorticket voor één persoon.
Wij komen eveneens tussen in de verblijfkosten, voor
overnachting en ontbijt, tot €75 per dag per verzekerde
gedurende maximaal 7 dagen.
6.

Vervroegd naar huis

Wij zorgen voor de terugreis op onze kosten van alle
verzekerden naar België of voor de heen- en terugreis
van één verzekerde, indien de terugkeer noodzakelijk
is omdat:
• een gezinslid of familielid tot en met de tweede
graad overleden is;
• van een gezins- of familielid tot en met de tweede
graad onverwachts gehospitaliseerd wordt voor
een periode van meer dan 5 dagen wegens ernstige
ziekte of ongeval. Deze periode wordt verminderd
tot een hospitalisatie van 48 uur indien de gehospitaliseerde
18 jaar of jonger is;
• uw onroerende goederen ernstig beschadigd zijn
(woning of beroepslokalen), zodat uw aanwezigheid
noodzakelijk is;
• de verzekerde opgeroepen wordt voor een orgaantransplantatie
of door een Belgische rechtbank als
getuige, niet bekend bij vertrek.
Bovendien vergoeden wij de reële transportkosten
van 1 verzekerde persoon indien deze laatste de reis
alleen zou moeten verderzetten of van de andere
verzekerde reisgezellen die afhankelijk zijn van de
verzekerde indien ze de terugreis met het voorziene
vervoermiddel niet op eigen kracht kunnen aanvatten.
Indien u gekozen hebt voor de heen- en terugreis van
één verzekerde, dan moet de terugreis binnen de 8
dagen na de terugkeer plaatsvinden.
Indien u op reis bent met het verzekerd voertuig en
u rijdt wegens één van bovenstaande reden naar uw
woonplaats en terug, dan vergoeden wij deze verplaatsingen
op basis van de tegenwaarde per spoor
voor één persoon.
Indien u uw voertuig wegens één van bovenstaande
reden ter plaatse achtergelaat en geen van de andere
verzekerden de wagen kan besturen, vergoeden wij de
reiskosten, zonder verblijfkosten, vanuit België voor de

persoon die de wagen ter plaatse achteraf zal ophalen.
Het vervoermiddel wordt door ons bepaald.
In het geval u met de wagen reist en beroep moet
doen op deze waarborg, dan komen wij tussen in de
vervoerkosten van een begeleider tot maximum € 250.
Dit indien u vervroegd naar huis gaat en niet terug
keert en de andere ouder ter plaatse blijft met kinderen
onder de 16 jaar.
7.

Communicatie

Wij vergoeden de kosten gemaakt voor:
• een tolk, waarop de verzekerde in het buitenland
beroep deed voor de verdediging van zijn belangen
met een maximum van € 200;
• Het telefoneren van en naar de VAB-Alarmcentrale,
gemaakt in het buitenland, mits voorlegging van de
nodige bewijsstukken en mits deze oproep leidt tot
actie vanuit de bijstandscentrale.
In geval van hulpverlening aan verzekerde personen
staan wij eveneens in voor het doorgeven van dringende
boodschappen.
8.

Begeleiding van kinderen

Wij zorgen op onze kosten voor de heen- en terugreis
vanuit België van de persoon die de kinderen jonger
dan 18 jaar begeleidt tijdens de terugreis naar België.
Dit indien de kinderen tijdens de reis alleen achterblijven
ten gevolge van uw ziekte, lichamelijk ongeval,
overlijden of uw dringende voortijdige terugkeer. De
persoon wordt door de door de familie aangeduid en
kan eveneens aanspraak maken op de terugbetaling
van de verblijfkosten voor overnachting en ontbijt, tot
€75 per dag per verzekerde gedurende maximaal 7 dagen.
De bijkomende transportkosten voor de terugreis
van de verzekerde kinderen vergoeden wij eveneens.
9.

Juridische bijstand

Indien u in het buitenland in een verkeersongeval
betrokken geraakt:
• schieten wij tot maximum € 1.250 voor in de kosten
van een buitenlandse advocaat of gerechtsdeurwaarder.
U moet dit bedrag binnen de 3 maand na
storting terug aan ons overmaken;
• schieten tot maximum € 12.500 voor in de strafrechtelijke
borgsom, opgelegd door de plaatselijke
overheid. U moet dit bedrag binnen de 3 maand na
storting terug aan ons overmaken of vroeger indien
de som door de plaatselijke overheid vroeger wordt
vrijgegeven.
10.

Verzenden van bagage, brillen of medicatie

Wij vergoeden en organiseren de verzending van:
• de onmisbare geneesmiddelen voorgeschreven door
een arts, bij ziekte in het buitenland, indien deze of
hun equivalent ter plaatse niet verkrijgbaar en in
België wel beschikbaar zijn;
• een koffer met persoonlijke voorwerpen, indien uw
bagage in het buitenland bij de vervoermaatschappij
verloren, gestolen of meer dan 48 uur vertraagd
is. Dit gebeurt na de overhandiging door een persoon
die u aangewezen hebt, naar uw verblijfplaats
in het buitenland;
• uw bril of een onmisbare prothese, ter vervanging
van deze die op reis beschadigd werden.
De eventueel plaatselijk te betalen rechten en de
aankoopprijs blijven ten laste van u. De vergoeding
van de verloren of gestolen bagage is enkel gedekt
indien de waarborg bagageverzekering werd onderschreven.
De waarborg kan geweigerd worden wanneer
ze in strijd is met de plaatselijke wetgeving.
11.

Reisdocumenten

In geval van verlies van uw reisdocumenten (identiteitskaart,
reispas, rijbewijs,...) in het buitenland,
vergoeden wij de administratieve kosten voor de
vervanging op voorwaarde dat u aangifte deed bij
politie, ambassade of consulaat. Bij verlies of diefstal
van vervoerbewijzen kunnen wij nieuwe tickets voor

regelen op voorwaarde dat u deze eerst aan ons betaalt.
Bij verlies of diefstal van bank- of kredietkaarten
kunnen we de blokkering bij uw financiële instelling
aanvragen.
12.

Overmaken van geld in het buitenland

Wij stellen het door u gevraagde bedrag (tot maximum
€ 3.750) ter beschikking om onvoorziene en
dringende uitgaven in het buitenland te doen, op
voorwaarde dat dit bedrag vooraf aan ons overhandigd
is.
13.

Opsporen en redden

Wij komen, na overleg met onze centrale, eveneens tussen
in de door officiële hulpdiensten in het buitenland
gemaakte reddings- of opsporingskosten om het leven
van de verzekerde veilig te stellen. Wij geven bovendien,
in de mate van het mogelijke, advies bij het opstarten van
zoekacties rekening houdend met de specifieke omstandigheden
ter plaatse.
14.

Sportwaarborgen

Wij betalen terug tot een maximum bedrag van € 250,
voor de dagen dat u niet kon genieten ten gevolge
van een ongeval van de verzekerde:
• de niet gebruikte dagen van de skipas en/of -lessenpakket;
• de reeds betaalde huur van duikmateriaal;
• de reeds betaalde fee van het golfterrein.
De schade wordt vergoed mits het voorleggen van het
aankoopbewijs, eventueel de pas en een buitenlands
medisch attest. Schade onder de € 50 worden niet
terugbetaald.
C. Wat valt niet onder de waarborgen?
Deze uitsluitingen hebben betrekking op deel A en B
van dit hoofdstuk:
• ziekten die bij aanvang van reis bestaan, tenzij er
zich tijdens de reis een
abnormale of onverwachte verergering voordoet;
• psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen,
tenzij deze een dringende hospitalisatie
vergen ten gevolge van een eerste manifestatie;
• verwikkelingen van de zwangerschap na de 24ste
week, de bevalling of vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
• hulpverlening in verband met lichte aandoeningen
of letsels die ter plaatse kunnen worden behandeld
en die de verzekerde niet beletten zijn reis verder te
zetten, behalve voor medische kosten;
• beroepswerkzaamheden, tenzij het gaat om administratieve,
culturele of
commerciële bezigheden. In deze gevallen komen
we tussen in aanvulling van de wettelijke arbeidsongevallenverzekering;
• de kosten van prothesen (inbegrepen bril, brillenglazen,
contactlenzen, medische apparaten)
gemaakt in België;
• thermale kuren, preventieve geneeskunde, alternatieve
geneeskunde;
• esthetische ingrepen of behandeling (tenzij medisch
genoodzaakt ingevolge lichamelijk letsel);
• behandelingen waarvoor wij tussenkomst verleenden,
naverzorging en geneesmiddelen bij ziekte
voorgeschreven en/of gemaakt in het land van
domicilie van de verzekerde.
D. Hoe de terugbetaling vragen?
In veel gevallen worden de kosten rechtstreeks door
ons betaald aan de dienstverlener. Voor kosten die
u zelf heeft betaald, kan u bij ons de terugbetaling
vragen:
• Voor niet medische kosten stuurt u ons de originele
facturen op;
• Medische kosten moeten eerst ingediend worden bij
uw mutualiteit. Daarna kan u originele afrekening
samen met de kopieën van de facturen en rekeningen
aan ons overmaken. Indien zij een tussenkomst
weigeren, vragen wij u een attest van de weigering
en de originele bewijsstukken van uw kosten.
In geval van dringende hospitalisatie, moet u bij uw

terugkeer in België de nodige stappen te ondernemen
om de wettelijke verschuldigde vergoedingen bekomen
van zijn ziekenfonds en/of andere ziekteverzekering
en deze over te maken aan KBC-Verzekeringen, die
in eerste instantie de medische kosten ten laste heeft
genomen.
Indien de verzekerde niet in regel is met zijn verplichting
in verband met aansluiting of betaling van de
sociale zekerheid/ziekteverzekering of zich niet schikt
naar de voorschriften hiervan, komen wij slechts
tussen voor het gedeelte dat niet terugbetaalbaar
zou zijn door de mutualiteit en een maximum van €
2.500. Voor ambulante zorgen geldt in dit geval een
vrijstelling van € 60 per schadegeval.

III. Pechverhelping voertuigen binnenland
A.

Hulpverlening in België

Pechverhelping wordt gegarandeerd en uitgevoerd
door de VAB-Wegenwacht, bij immobiliteit. Ieder lid
van VAB heeft recht op de dienstverlening voor voertuigen,
waarvan de nummerplaat vermeld wordt in het
aansluitingsbewijs. De hulpverlening is niet persoonsgebonden,
iedereen die met het aangesloten voertuig
in België assistentie vraagt, wordt geholpen.
Onder immobiliteit verstaan wij de immobiliteit
van het aangesloten voertuig die zich plotseling en
onverwacht voordoet, en waar de tussenkomst van de
VAB-Wegenwacht onmiddellijk wordt gevorderd.
De hulpverlening bestaat uit:
• het voertuig terug rijklaar maken, weze het voorlopig,
door de tussenkomst van gekwalificeerd personeel.
Dit 24 op 24 uur.
• één gratis sleep voor uw voertuig, wanneer het
volgens de wegenwachter in alle redelijkheid niet
mogelijk is om uw voertuig ter plaatse rijklaar te
maken. Uw voertuig wordt gebracht naar de voor
het uitvoeren van de reparatie meest aangewezen
garage in België.
• het brengen van u en de inzittenden naar de
dichtstbijzijnde plaats van waaruit jullie je verplaatsing
kunnen verder zetten.
Indien de sleep na pech of ongeval gebeurt op vraag
van de overheid en u zelf niet in staat was VAB te
bellen, betaalt VAB de kosten van deze sleep terug,
volgens de bij VAB gangbare tarieven. Indien VAB in
dergelijk geval verzocht wordt om een bijkomende
sleep uit te voeren, vervalt het recht op terugbetaling.
B.

Vervangwagen in België

Indien u de waarborg vervangwagen in België onderschreven
en betaald hebt, hebt u bij onverwachte
immobiliteit, ontstaan uit pech of ongeval, recht op
een vervangwagen. VAB stelt een handgeschakelde
vervangwagen type A of B voor, wanneer het voertuig
ten gevolge van autopech of ongeval niet terug
mobiel kan worden gemaakt. De ter plaatse gestuurde
wegenwachter oordeelt over het ter beschikking
stellen van de vervangwagen.
U mag de vervangwagen gebruiken tijdens de duur
van de herstelling van het aangesloten voertuig. Deze
gebruikstermijn wordt vóór de terbeschikkingstelling
van de vervangwagen medegedeeld en is gebaseerd
op de in de sector gehanteerde standaard hersteltermijnen
met een maximum van 5 dagen. Indien de
wagen langer wordt gebruikt dan toegestaan, wordt
door VAB een dagvergoeding
aangerekend. Enig manifest misbruik terzake door het
lid of een derde geeft
aanleiding tot onmiddellijke facturatie van de gebruikskosten
van het voertuig
aan het lid, onverminderd het recht op eventuele
schadevergoeding.
De vervangwagen wordt ter beschikking gesteld op
de plaats van pech of ongeval, of aan de woonplaats
van het lid of op een VAB-steunpunt. Het terug ophalen
van het voertuig gebeurt door VAB
De vervangwagens van VAB zijn uitgerust met
een systeem (VAB Telematics) dat zowel de exacte
locatie registreert (via het GPS-signaal van het
VAB-Telematics toestel), als de technische status

van de vervangwagens (via de diagnosestekker
E-OBD van het voertuig) en het correcte gebruik
ervan (op basis van versnellingssensoren in het
VAB Telematics toestel, in combinatie met de
voertuigsnelheden gemeten via de GPS). Bedoeling
hiervan is onder meer de beveiliging, het correcte
gebruik, het administratieve beheer en het
recupereren van vervangwagens te optimaliseren.
De gegevens kunnen ook worden gebruikt om in
geval van een verkeersongeval, objectieve details
te verzamelen omtrent de specifieke omstandigheden.
Indien daaruit blijkt dat de bestuurder een
inbreuk pleegde op de gebruiksvoorschriften, kan
VAB beslissen om verdere dienstverlening te weigeren
en eventuele daardoor veroorzaakte schade
terug te vorderen. De bestuurder kan voorafgaand
aan deze beslissing inzicht krijgen in de gegevens
waarop deze gebaseerd is, en zijn standpunt naar
voor brengen.
VAB nv staat in voor de vertrouwelijkheid en beveiliging
van deze gegevens. De gegevens worden
bewaard gedurende een periode van 6 maanden of de
tijd nodig voor het afhandelen van een schadedossier,
en worden alleen verwerkt voor de vermelde doeleinden.
Zij kunnen door VAB nv niet worden doorgegeven
aan derden, behoudens op gerechtelijk bevel.
Conform de Privacywet van 8 december 1992 heeft de
bestuurder recht tot inzage van de gegevens die hem
betreffen en, zo nodig, tot verbeteren ervan. Hij hoeft
daarvoor enkel een brief met een kopie
van zijn identiteitskaart te sturen naar VAB-Klantendienst,
Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht.
Indien u een ongeval hebt met de vervangwagen,
dan moet u het Internationaal ongevallenaangifteformulier
volledig en waarheidsgetrouw invullen en
handtekenen. U brengt eveneens de VAB-Alarmcentrale
binnen de 24 uur op de hoogte. De vervangwagen
is wettelijk verzekerd. Enige schade toegebracht aan
het voertuig gedurende de periode van gebruik kan
door VAB verhaald worden. Het staat het lid vrij die
eventuele schade te verhalen op de verantwoordelijke
derde. Schade als gevolg van roken wordt aanzien als
schade. De begunstigde zal het voertuig tevens in een
nette staat terug inleveren.
VAB nv behoudt zich het recht om de terugbetaling te
vorderen van eventuele kosten van reiniging van het
voertuig (binnen- en/of buitenzijde). Abnormale slijtage
of abnormaal vuil (vuil en vlekken wat niet door
middel van normale reiniging kan worden verwijderd)
worden beschouwd als schade, en zijn eveneens
volledig ten laste van de begunstigde.
Indien het voertuig werd beschadigd zonder dat ter
zake een derde aansprakelijk kan worden gehouden,
zal een vrijstelling van € 650 op de begunstigde
verhaald worden, mits perfecte naleving van de algemene
voorwaarden. In geval van totaal verlies zal de
vrijstelling € 1.250 bedragen, behoudens de uit deze
algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen
niet correct werden nageleefd.
Op verzoek van de begunstigde kan een tweede
vervangwagen ter beschikking worden gesteld. De
bijkomende operationele kosten verbonden aan de
levering en de ophaling van deze tweede vervangwagen,
zullen doorgerekend worden aan de begunstigde,
voor zover de begunstigde verantwoordelijk is, en dus
niet in zijn/haar recht is, voor de schade aan het eerste
voertuig. Enkel VAB of een door haar gemachtigd
persoon kan opdracht geven om herstellingen aan de
vervangwagen uit te voeren.
VAB behoudt zich het recht voor de terbeschikkingstelling
van de vervangwagen afhankelijk te maken
van de betaling van een waarborg door het lid. In
voorkomend geval wordt de waarborg terugbetaald
indien werd vastgesteld dat het voertuig geen bijkomende
schade vertoont. De vervangwagen zal geweigerd
worden indien de wegenwachter van oordeel is
dat de wagen niet veilig kan bestuurd worden, Verkeersboetes
zijn ten laste van de gebruiker, en worden
desgevallend verhoogd met € 65 administratiekosten
voor VAB.
De vervangwagen mag niet gebruikt worden om
andere wagens te duwen of te slepen, personen of
goederen te vervoeren tegen betaling, of voor snelheidsproeven

of wedstrijden. Onderverhuring van het
voertuig is uitdrukkelijk verboden. Eventuele schade
hierdoor veroorzaakt, zal door VAB verhaald worden,
vermeerderd met een administratiekost van €95. Het
gebruik van de vervangwagen kan in dit geval in de
toekomst ook geweigerd worden.
Het voertuig moet ingeleverd te worden met minstens
dezelfde hoeveelheid brandstof als bij vertrek.
Indien het brandstofpeil lager is, zal het verschil in
brandstof worden aangerekend verhoogd met een
operationele kost van € 65. Een teveel aan brandstof
in de tank blijft zonder vergoeding voor VAB nv.
Indien er met de vervangwagen verkeerde brandstof
getankt wordt, dan zal VAB nv de kosten aanrekenen
die voortvloeien uit deze fout.
C.

Pechverhelping voor motorhomes (MTM hoger dan
3,5ton)

Indien u de waarborg “Motorhome Europa” onderschreven
en betaald hebt, hebt u recht op alle
waarborgen van de pechverhelping in België, voor
uw motorhome tot MTM 6,5 ton of een lengte langer
dan 6,5 m of een hoogte hoger dan 3 meter. Bijkomende
slepen kunnen uitzonderlijk, doch enkel tegen
betaling van de bij VAB gangbare tarieven, worden
toegestaan.
Motorhomes zwaarder dan 6,5 ton hebben enkel recht
op plaatselijke pechverhelping.
D.

Plaatsen van batterijen

Naar aanleiding van batterijpech kan onze wegenwachter
mits uw toestemming en tegen betaling een
nieuwe batterij plaatsen. Op bij VAB aangekochte
batterijen geldt een garantie van twee jaar tegen alle
productiefouten. Batterijen die ontladen zijn door
verkeerd gebruik of een te lange stockage, alsook
gebroken of overladen batterijen vallen buiten de
waarborg.
E.

Wat valt niet onder de waarborgen?

Wij komen niet tussen (van toepassing op alle waarborgen
van hoofdstuk III):
• indien het voertuig zich reeds in een herstelplaats
of de onmiddellijke nabijheid ervan bevindt.;
• in de kosten van wisselstukken (inclusief olie en
brandstof) die bij de plaatselijke pechverhelping gebruikt
worden. De stukken worden enkel geplaatst
mits uw toestemmingen en worden ter plaatse door
u betaald. Kosten van onderdelen en werkuren in de
garage zijn eveneens ten laste van u;
• voor aanhangwagens die niet gekoppeld zijn aan
een aangesloten voertuig of aanhangwagens die
professioneel gebruikt worden;
• voor voertuigen die niet aangesloten zijn of bij niet
of foutieve opgave van
gegevens;
• herhaalde pannes ten gevolge van niet-herstelling
of slecht onderhoud van het voertuig, alsook bij
enig manifest wangedrag, wanbetaling of enig
ander misbruik in het kader van deze of een andere
overeenkomst bij VAB. VAB behoudt zich in deze
gevallen het recht om de dienstverlening definitief
te weigeren, zonder recht op vergoeding van het lid.
Dit onafgezien het recht van VAB in voorkomend
geval schadevergoeding te vorderen;
• voertuigen die niet op de openbare weg of een
verharde privéweg staan;
• voor pech of ongeval ontstaan vóór het afsluiten
van de verzekering en alle gevolgen hiervan;
• wanneer wij een beroep moeten doen op gespecialiseerde
bergingsdiensten, noodzakelijk wanneer
de reguliere voertuigen van VAB niet in staat zijn de
opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer een
voertuig zich niet op een
verharde ondergrond bevindt of wanneer één of
meerdere wielen van het
voertuig niet langer de grond raken;
• Voertuigen, aanhangwagens of caravans met MTM
of een werkelijk gewicht
van meer dan 3,5 ton, een lengte van meer dan 6,5

m en/of hoger dan 3 m of
voertuigen met verlaagde ophanging en/of spoilers,
worden steeds van gratis slepen uitgesloten. Indien
u de extra waarborg “Motorhome Europa” hebt
afgesloten en betaald, dan hebt u wel recht op een
gratis sleep, onder de
voorwaarden van hoofdstuk 3C. De andere uitsluitingen
blijven ook in dat geval van toepassing;
• indien de aangestelde van VAB van oordeel is dat de
bestuurder niet in staat is
de vervangwagen in alle veiligheid te besturen;
• Defecten aan een aanhangwagen geven geen recht
op een vervangwagen;
• In de levering van een vervangwagen indien de
bestuurder van de vervangwagen niet beschikt
over een geldig rijbewijs dat minstens 12 maanden
eerder werd verstrekt. Een voorlopig rijbewijs wordt
niet als een geldig rijbewijs aanzien.

IV. Pechverhelping voertuigen buitenland
A.

Pechverhelping

1.

Plaatselijke pechverhelping

Is het omschreven voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd
door een ongeval (beschadiging door
diefstal, vandalisme of natuurgeweld inbegrepen) of
door een panne, dan betalen we:
• de kosten voor pechverhelping of van het slepen
naar de meest aangewezen garage tot een bedrag
van € 500;
• de kosten om de onderdelen die nodig zijn voor de
goede werking van het
voertuig op te sturen indien deze onderdelen ter
plaatse niet verkrijgbaar zijn
en voor zover ze beschikbaar zijn in België.
Wij kunnen deze diensten voor u organiseren, let
wel op sommige wegen in het buitenland geldt een
bijzondere dwingende regeling rond het takelen van
voertuigen, waardoor dat niet altijd mogelijk is.
De prijs van de te herstellen onderdelen, de eventuele
invoerrechten en de
werkuren in de garage zijn te uwen laste. Werden
deze kosten door ons
voorgeschoten, dan moet u deze bij uw terugkeer in
België terugbetalen.
2.

Repatriëring van het voertuig

(herstelling langer dan 3 werkdagen)
Kan het voertuig niet binnen de 3 werkdagen hersteld
worden dan organiseren wij op onze kosten:
Voor het voertuig:
• de repatriëring naar uw verblijfplaats in België of de
garage in de buurt;
• de betaling van de bewaringskosten tot maximum €
375 totdat het wordt opgehaald;
Voor de verzekerde inzittenden:
• de terugreis. De keuze van het vervoermiddel wordt
door ons bepaald;
• een vergoeding van de extra reiskosten tot maximum
€ 250, indien u wil doorreizen naar uw vakantiebestemming.
Op het einde van de vakantie organiseren
wij de repatriëring vanaf de plaats waar uw
voertuig werd achtergelaten;
• de extra verblijfkosten indien u ervoor kiest om
onmiddellijk terug naar huis te keren. De vergoeding
is gebaseerd op een kamer met ontbijt, tot €75 per
dag per verzekerde gedurende maximaal 7 dagen;
• de extra verblijfkosten indien uw voertuig of uw
verblijfplaats onbruikbaar, onbereikbaar of onbewoonbaar
is als gevolg van bosbrand of zware regen
(met overstroming, slijkstromen). De vergoeding is
gebaseerd op een kamer met ontbijt, met een maximum
van € 125 per dag, met een maximum van 10
dagen voor alle verzekerden samen.
Voor de bagage:
• de extra transportkosten voor het overbrengen van
uw bagage naar uw woonplaats, met een maximum
van € 250, indien u gedwongen wordt een gedeelte
van uw bagage ter plaatse achter te laten.
Indien u de optie Vervangwagen koos, worden sommige

van bovenstaande waarborg vervangen door de
waarborgen beschreven in deze optie.
De repatriëring van uw voertuig, wordt door ons uitgevoerd
ongeacht de ouderdom van uw voertuig, doch
op voorwaarde dat u het voertuig laat herstellen in
België, of wanneer de repatriëring van het voertuig
verplicht wordt gesteld door uw
verzekeraar (bijvoorbeeld omwille van een expertise).
3.

Onbruikbaarheid van het voertuig (herstelling

korter dan 3 werkdagen)
Kan het voertuig wel binnen de 3 werkdagen hersteld
worden dan vergoeden wij:
• bewezen kosten voor extra verblijf, tot €75 per dag
per verzekerde gedurende maximaal 7 dagen. In
geval van extra verblijfkosten komen wij tussen op
basis van overnachting en ontbijt.
• Indien het voertuig in het buitenland hersteld
werd, hebt u bovendien recht op een gratis nazicht
van de herstelling in het VAB-Diagnosecentrum te
Zwijndrecht.
• de terugreiskosten naar de verblijfplaats in België
indien u op het einde van de vakantieperiode om
dringende redenen niet ter plaatse kunt wachten.
Het transportmiddel wordt door ons bepaald. Om
het herstelde voertuig achteraf op te halen stellen
wij één reisbiljet ter beschikking.
Indien u de optie Vervangwagen koos wordt bovenstaande
waarborg vervangen door de waarborgen
beschreven in deze optie.
4.

Diefstal van het voertuig

Bij diefstal van uw voertuig organiseren wij op onze
kosten de terugreis de verzekerde inzittenden naar
België. Het vervoermiddel wordt door ons gekozen.
Indien uw gestolen voertuig rijklaar wordt teruggevonden
na uw terugkeer in België:
• organiseren wij op onze kosten de repatriëring van
uw voertuig naar uw verblijfplaats in België of de
garage in de buurt
• of vergoeden wij u de verplaatsingskosten om het
voertuig ter plaatse op te halen. Het vervoermiddel
wordt door ons gekozen.
De repatriëring van uw voertuig wordt door ons
uitgevoerd ongeacht de ouderdom van uw voertuig,
op voorwaarde dat u het voertuig laat herstellen in
België, of wanneer de repatriëring van het voertuig
verplicht wordt gesteld door uw verzekeraar.
In geval van diefstal van uw voertuig of indien uw
voertuig wegens totale vernieling gedwongen ter
plaatse achtergelaten wordt, vergoeden wij de douanerechten
welke door de plaatselijke overheid geëist
worden.
5.

Terbeschikkingstelling van vervangingschauffeur

Indien de verzekerde bestuurder van het verzekerde
voertuig tijdens de reis ten gevolge van ziekte, lichamelijk
ongeval of overlijden niet meer beschikbaar
is en geen van de andere inzittenden hem kan vervangen,
zenden wij op onze kosten een vervangingschauffeur
om het voertuig en de andere verzekerden
langs de kortste weg naar uw verblijfplaats in België
terug te brengen.
• Wij zijn niet gehouden indien het voertuig zich niet
in rijklare toestand bevindt of niet voldoet aan de
wettelijke voorschriften.
• Wij komen enkel tussen in de salaris- en reiskosten
van de vervangingschauffeur.
• Mits onze voorafgaandelijke goedkeuring, kan u
zelf een vervangend chauffeur aanduiden. In dit
geval betalen wij het vervoer en een forfaitaire
vergoeding van € 50 per dag voor overnachting en
aanverwante kosten, op basis van dagtrajecten van
minimum 500 km. De terugreiskosten van uzelf met
betrekking tot hotel, restaurant, brandstof, tolgeld,
eventuele herstellingen aan het voertuig blijven ten
laste van u.
Wanneer door de inschakeling van de vervangingschauffeur,
één of meer van de verzekerden wegens
plaatsgebrek niet met het voertuig kunnen meereizen,

vergoeden wij de kosten van de terugreis. Het vervoermiddel
wordt door ons gekozen.
B.

Vervangwagen buitenland

De vervangwagen is enkel van toepassing op het
voertuig waarvoor de nummerplaat vermeld wordt bij
de optie vervangwagen buitenland en op voorwaarde
dat u de bijdrage betaalde.
De hierna vermelde waarborgen zijn niet cumuleerbaar
met de algemene voorwaarden die van toepassing
zijn in het basiscontract waarop deze optie een
uitbreiding en/of vervanging is, tenzij anders vermeld.
1.

Het recht op een vervangwagen

U hebt recht op een vervangwagen of een alternatief
indien het defecte voertuig niet binnen de 48 uur kan
hersteld worden (of teruggevonden wordt). In België
is het recht verworven indien het voertuig immobiel
is ten gevolge van een ongeval binnen de 7 dagen
voor de afreis naar het buitenland en waarbij de
herstelling niet tijdig kan worden uitgevoerd.
In overleg met onze alarmcentrale kan u gebruik
maken van een personenwagen van de klasse B (compact)
of gelijkwaardig in vervanging van het eigen
defect voertuig in het buitenland. Indien we niet in de
mogelijkheid zijn een vervangwagen ter beschikking
te stellen, voorzien we een andere wijze van vervoer.
De minimumleeftijd voor het besturen van een vervangwagen
is 21 jaar en begunstigde moet houder
zijn van een geldig rijbewijs. Een voorlopig rijbewijs
wordt in het kader van deze dienstverlening niet als
een geldig rijbewijs aanzien.
2.

De tussenkomst

Wij vergoeden:
• ofwel de werkelijke huurkosten gedurende de
verdere duur van de reis met een maximum van 30
dagen. Bij mechanisch defect of ongeval op het einde
van de reis is de waarborg beperkt tot maximum
7 dagen of 5 dagen indien u met een ander vervoermiddel
dan een huurwagen terug keert. Indien het
eigen voertuig binnen binnen de vakantieperiode
of binnen een termijn van 3 dagen herstelbaar is en
de afstand tot de verblijfplaats niet groter dan 250
km, kunnen wij de verzekerde vragen het gehuurde
voertuig zelf binnen te brengen, en het eigen herstelde
voertuig terug op te halen. De verzekerde
verleent de garagehouder toestemming over te
gaan tot herstelling indien deze op een redelijke en
professionele manier kan uitgevoerd worden.
De werkelijke huurkost is: de huurprijs en de eventuele
“dropcharge”. De kosten van openbaar vervoer
tweede klasse naar de ophaal- en inleverplaats van
de huurauto worden eveneens terugbetaald. Indien
u een huurwagen van een hogere klasse wilt dan
een voertuig van de klasse B (Compact), zullen wij
hierin trachten te bemiddelen. De extra kosten
hiertoe komen voor uw rekening. Voor de betaling
van deze extra kosten kan onze alarmcentrale van
de verzekerde een waarborg eisen.
• ofwel de kosten van openbaar vervoer naar de
aan te tonen vakantiebestemming en/ of terug tot
maximum € 620, indien u geen gebruik kan maken
van een vervangende wagen of wij er geen ter beschikking
kunnen stellen. Indien uw voertuig in het
buitenland niet hersteld kan worden, voorzien wij
ook een eventuele repatriëring vanaf het vakantieverblijf.
De extra kosten van het vervoer van bagage
wordt vergoed tot maximum € 250 indien deze niet
door u kan meegenomen worden.
3.

Verplichtingen

U bent verplicht ons alle nuttige informatie i.v.m.
het schadegeval te bezorgen die wij nodig achten. In
geval van ongeval zal de toetreder ons een kopie van
de ongevalsaangifte bezorgen samen met een attest
van de verzekeringsmaatschappij waarop de datum
van het ongeval bevestigd wordt.
Indien u een vervangwagen ontvangt, dient u:

• schade zo volledig en zo spoedig mogelijk aan de
verhuurder of zijn verzekeraar te melden;
• het vervoermiddel op de afgesproken plaats en tijd
in te leveren, in dezelfde toestand als waarin deze
werd ontvangen;
• zich te houden aan de algemene voorwaarden van
het huurcontract van het verhuurbedrijf dat het
vervoermiddel aan hem ter beschikking stelt.
Eventuele kosten veroorzaakt door het niet naleven
van de voorwaarden, kunnen door VAB doorgegrekend
worden.
C.

Pechverhelping voor motorhomes

(MTM hoger dan 3,5ton)
Indien u de waarborg “Motorhome” onderschreven
en betaald hebt, hebt u recht op alle waarborgen
van de pechverhelping in het buitenland, voor uw
motorhome tot MTM 6,5 ton. U geniet eveneens van
ruimere waarborgen:
• de kosten voor pechverhelping of van het slepen
naar de meest aangewezen garage worden vergoed
tot een bedrag van €800 in plaats van €500;
• geografisch komen we ook tussen in de landen rond
de Middellandse Zee zijnde Turkije, Egypte, Syrië,
Libanon, Israël, Palestina, Tunesië en Marokko;
• indien de optie vervangwagen buitenland werd
onderschreven, dan kan u de vervangwagen en de
verblijfskosten combineren.
Zwaardere motorhomes hebben geen recht om hun
motorhome naar België te laten overbrengen, maar
dienen hun voertuig ter plaatse laten herstellen.
D.

Wat valt niet onder de waarborgen?

(van toepassing op alle waarborgen van hoofdstuk IV):
• gewone onderhoudskosten of de kosten voor onderdelen,
of uurlonen aangerekend in de garage;
• kosten voor brandstof of smeermiddelen;
• kennelijke slechte staat van het voertuig;
• schadegevallen die ontstaan zijn buiten het dekkingsgebied;
• Er wordt geen dekking verleend voor in België of in
het buitenland gehuurde wagens;
• Alle schadegevallen die ontstaan zijn voor het
afsluiten van de waarborg.
• Reparaties, aangebrachte schade extra verzekeringspremie
voor inzittenden bij de huur van een
vervangwagen.

V. ANNULERING EN REISONDERBREKING
A.

De Waarborg

De waarborg vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten
van toepassing volgens de voorwaarden van
het reiscontract (ieder vervoer, verblijf of huur van de
vakantiewoning met mits minstens 1 overnachting
buitenshuis en contractueel vastgelegd met vermelding
van de verblijfsperiode en de verbrekingsvergoeding)
op het ogenblik op het ogenblik dat één van
volgende redenen zich voordoet:
1.

Gezondheidredenen

De gezondheidsreden moet vastgesteld worden door
een erkend geneesheer en ze moet het gesloten
reiscontract onmogelijk maken.
• Overlijden, ziekte of ongeval van:
- de verzekerde, zijn levensgezel, een bloedof
aanverwant tot in de tweede graad met
inbegrip van de schoonfamilieleden;
- de persoon die met de verzekerde samenwoont
op dezelfde verblijfplaats en die onder
zijn hoede staat of te zijnen laste valt;
- de verloofde of de persoon met wie de verzekerde
reeds huwelijks-voorzieningen trof,
evenals van zijn (haar) familieleden tot in de
1ste graad.
- de persoon vermeld op het aansluitingsbewijs
en belast met de hoede van het minderjarig
of gehandicapt kind van de verzekerde
- de ex-levensgezel van verzekerde, waardoor
de opvang van de kinderen, die verzekerde

niet begeleiden tijdens de reis, onmogelijk
wordt.
- één persoon die vooraf door u in het aansluitingsbewijs
werd aangeduid
• Bij het overlijden van een familielid tot de 3de
graad binnen de 15 dagen voor vertrek of bij hospitalisatie,
van minstens 5 dagen, van een alleenstaand
familielid tot de 3de graad.
• Een dringende niet-voorziene medische behandeling
van de verzekerde of van een familielid tot de
2e graad met een chronische of reeds bestaande
ziekte. De behandelende geneesheer moet op het
ogenblik van de boeking verklaren dat de verzekerde
medisch in staat was om te reizen op het ogenblik
van boeking van de reis en onderschrijving van
deze verzekering en indien voor het vertrek blijkt
dat de verzekerde de reis niet meer kan aanvatten.
• Overlijden of hospitalisering van een lid van het
onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde gepland
had zijn vakantie door te brengen.
• Wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke
inentingen om medische redenen niet mag
ontvangen.
• Complicaties of problemen bij de zwangerschap
van de verzekerde of een familielid tot in de eerste
graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens
4 weken vóór de normaal voorziene datum.
• De zwangerschap van verzekerde of zijn levensgezel,
op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de
laatste 12 weken van de zwangerschap, en deze niet
gekend was op het ogenblik van de inschrijving van
de reis.
• Wanneer u of een familielid tot de 1ste graad binnen
de 7 dagen vóór vertrek of tijdens de reis wordt
opgeroepen voor dringende orgaantransplantatie
(als donor of als ontvanger).
2.

Werk en Studies

• Opzeg van de door de werkgever om economische
redenen van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde,
zijn levensgezel of van één van de ouders van
een verzekerde student die de reis boekte.
• Intrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde
door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid
van een collega die de verzekerde vervangt, ten
gevolge van ziekte, ongeval of overlijden.
• Verplichte aanwezigheid van de verzekerde, voortvloeiend
uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract
met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken
maanden.
• Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde
die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens
onbeschikbaarheid van de beroepsvervanger van de
verzekerde, aangeduid in het aansluitingsbewijs, ten
gevolge van ziekte, ongeval of overlijden.
• Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als
student voor een herexamen in de periode tussen
de vertrekdatum en 30 dagen na de terugkeerdatum
van de reis.
• Het intrekken van het verlof van een beroepsmilitair,
ingevolge een buitenlandse opdracht, op voorwaarde
dat het marsbevel slechts werd overgemaakt na
de inschrijving voor de reis.
• De professionele mutatie van de verzekerde, indien
deze een verhuis noodzakelijk maakt.
3.

Woning

• Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende
goederen van of gehuurd door de verzekerde overkomen
binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum of
tijdens de reis.
• Opzeg van een huurwoning als de woning binnen
de 30 dagen voor vertrek of tijdens de reis verlaten
dient te worden en de opzeg pas na de boeking
bekend was en binnen de 3 maand voor vertrek
plaatsvond.
4.

Juridische redenen

• Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige
of jurylid voor de rechtbank binnen de periode

van vakantie;
• Wanneer u of een familielid tot de 1ste graad binnen
de 7 dagen vóór vertrek of tijdens de reis wordt
opgeroepen voor juridische handelingen van officiële
instanties bij de adoptie van een kind
• Weigering van het inreisvisa door de autoriteiten
van het land van bestemming.
• De definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor
de echtscheidings procedure op het ogenblik
van de boeking van de reis nog niet werd in gang
gezet. Hiermee wordt gelijkgesteld het ontbinden
van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
5.

Misdaad

• Indien de verzekerde het slachtoffer werd van een
car- of homejacking binnen de 7 dagen vóór de
vertrekdatum.
• Indien de verzekerde of een familielid tot in de
2de graad het slachtoffer werd van een kidnapping,
inbegrepen de verdwijning of de ontvoering van
kinderen door één van de ouders.
• Diefstal met geweld of met inbraak, binnen de vijf
dagen vóór vertrek, van de identiteits- of vervoersbewijzen,
noodzakelijk voor de reis.
• Diefstal, ongeval of brand van het voertuig van de
verzekerde op het ogenblik van vertrek of gedurende
het traject naar de vakantiebestemming. Mechanische
pech is niet verzekerd.
6.

Andere redenen

• Sportieve of actieve vakantie (sportvakantie, ski,
trekking,…): ziekte of ongeval die de fysieke conditie
zodanig aantast dat ze geen bezwaar is om
de reis zelf te ondernemen maar het onmogelijk
maken om aan de vooraf geboekte activiteiten deel
te nemen.
• Vertraging op het moment van de inscheping, voorzien
in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een
etappe, ten gevolge van immobilisatie van meer dan
één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens
het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg
wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van
mechanische pech, op voorwaarde dat een attest
van een depannagebedrijf of erkende automobielclub
kan voorgelegd worden.
• Wilde (niet aangekondigde) staking op de vertrekplaats
in België, waardoor de plaats van inscheping
te laat bereikt werd.
Deze waarborgen (A.1 tot A.6) worden eveneens
toegekend aan de verzekerde in geval van annulering
door de reisgezel (de unieke persoon of het unieke
koppel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde
dak wonen) ten gevolge van één van bovenvermelde
redenen, voor zover deze eveneens toetrad tot de
VAB-Reisbijstand voor de waarborg Annuleringskosten
en de verzekerde door de annulering van de reisgezel
verplicht is zijn reis alleen te ondernemen.
7.

Verzekering vertraging

Bij vertraging bij aankomst op de eindbestemming,
vermeld op het vervoerbewijs (trein of vliegtuig) dat
het onderwerp uitmaakt van de huidige polis. Enkel
tickets voor een heen- en terugreis kunnen verzekerd
worden. Wij kennen een schadevergoeding toe
onder vorm van een reischeque, in te lossen bij het
reisagentschap waar onderschrijving van het verzekeringscontract
werd aangeboden. De cheque is geldig
tot 18 maanden na uitgifte.
De schadevergoeding wordt als volgt berekend:
• Vertraging van 2 uur: Reischeque van €50
• Vertraging van 3 uur: Reischeque van €70
• Vertraging van 4 uur: Reischeque van €85
• Vertraging van 6 uur of meer: Reischeque van €100
Wij zijn niet gehouden tussen te komen in geval van
vertragingen bij transits of tijdens de terugreis. Ook
zijn annuleringen van vluchten of treinen door de
vervoermaatschappij niet inbegrepen.
B.

Wat valt niet onder de waarborgen?

• Lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van
ongeval of ziekte waarvoor er bij de toetreding
tot het verzekeringscontract een (para)medische
behandeling was voorgeschreven door de behandelende
arts.
• Evolutieve aangeboren ziekte.
• Bij voorafbestaande ziektes in terminaal of zeer
gevorderd stadium op het ogenblik van de boeking
van de reis, zijn de waarborgen beperkt tot overlijden
of acute levensbedreiging.
• Ongevallen of stoornissen ten gevolge van:
- het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande
wegen, van jacht op groot wild, van
speleologie, onderzee beoefende visvangst of
gevechtssporten.
- de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen
of -wedstrijden.
- het beoefenen van sporten ten professionele
titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraan
verbonden trainingen.
• Psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen,
inbegrepen angsttoestanden, depressie,
neurose, psychose, tenzij deze een (dag)hospitalisatie
vergen.
• De vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
• De insolventie van de verzekerde.
• Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere
gewone incidenten.
• Administratieve, visa- en andere gelijkaardige
kosten.
De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van
toepassing op de verzekerde maar eveneens op de
personen waarvan de medische toestand de oorzaak
is van de aanvraag tot tussenkomst en voor zover de
verzekerde hiervan kennis heeft.
C.

Hoe de terugbetaling vragen?

De terugbetaling kan aangevraagd worden door het
invullen van het document toegevoegd op het einde
van de algemene voorwaarden, en dit op te sturen
samen met de originele bewijsstukken:
• Bij vertraging op de eindbestemming: de inschepingskaart
samen met het attest van de vervoerder
(luchtvaartmaatschappij of spoorweg);
• De bestelbon en/of de factuur;
• In geval van medische redenen: een ‘medisch attest’.
Indien de ziekte of het ongeval zich voordeed tijdens
het verblijf in het buitenland, dient het attest
door een arts ter plaatse opgemaakt te worden.
Voor reisonderbreking dient u een schriftelijke aangifte
bij ons te doen, binnen de 7 dagen na terugkeer
in België.
Voor annulatie dienen alle noodzakelijke en nuttige
maatregelen getroffen te worden om de annuleringskosten
tot een minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf
het ogenblik dat de verzekerde kennis heeft van een
gebeurtenis die de annulering van de reis kan veroorzaken,
hij het reisagentschap of de touroperator
hiervan onmiddellijk op de hoogte zal brengen. De
tussenkomst zal altijd berekend worden op basis van
de annuleringskosten verschuldigd op basis van de
voorwaarden van het reiscontract, bij annulering binnen
de 48 uur nadat de verzekerde kennis nam van de
gebeurtenis die de annulering veroorzaakte.
Wij vergoeden:
In geval van annulering
• 100% van de verbrekingsvergoeding contractueel
door de verzekerde verschuldigd. Indien het verzekerd
bedrag niet gelijk is aan de totale kostprijs
van de reis, dan is de proportionele regel van toepassing.
In dit geval zal de vergoeding berekend
worden op basis van de verhouding tussen het
verzekerd bedrag en de totale kostprijs van de reis.
• De extra veroorzaakte extra hotel- en/of wijzigingskosten,
wanneer de verzekerde reisgezel annuleert
en de andere verzekerde beslist alleen op reis te
vertrekken. De tussenkomst van ons zal in geen
geval de contractuele annuleringskost overschrijden
• In geval van immobilisatie van het privévoertuig
kan de verzekerde de reis alsnog aanvatten met
een huurwagen. In dat geval komen wij tussen in de
netto huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk

aan de aanrekenbare annuleringskosten. Tol-, benzineof eventuele verzekeringskosten worden niet
ten laste genomen.
In geval van reisonderbreking
• het niet te recupereren gedeelte van de betaalde
reissom naar rato van het aantal ongenoten vakantiedagen,
te rekenen vanaf het ogenblik van
de thuiskomst in de woonplaats of vanaf de dag
van hospitalisatie in het buitenland. Indien het
verzekerd bedrag niet gelijk is aan de totale kostprijs
van de reis, dan is de proportionele regel van
toepassing. In dit geval zal de vergoeding berekend
worden op basis van de verhouding tussen het
verzekerd bedrag en de totale kostprijs van de reis.
• Indien het reiscontract transportkosten bevat, voorzien
wij in de terugbetaling van het niet te recupereren
gedeelte van de transportprijs, in de mate
dat de terugreiskosten niet geregeld werden in het
kader van een andere waarborg (bijstand, ...)
In geval van wijziging van de vertrekdatum (in plaats
van te annuleren):
• nemen wij de administratieve kosten en een extra
bonus van € 50 voor onze rekening voor zover deze
het bedrag van de annuleringskosten niet overschrijden.
De tussenkomst van ons zal in geen geval
het voorziene verzekerde bedrag overschrijden.
Het verzekerde bedrag bedraagt:
• Bij een tijdelijke polis: het bedrag vermeld in het
aansluitingsbewijs met een maximum van € 20.000
per verzekerde en per reis met een maximum van
€ 50.000 per familie en per reis.
• Bij een jaarpolis: maximum € 2.500 per verzekerde
per reis en maximum € 10.000 per reis voor alle
gezinsleden samen. Mits betaling van een extra
premie kunnen deze bedragen verdubbeld worden
tot maximum € 5.000 per verzekerde per reis en
maximum € 20.000 per reis voor alle gezinsleden
samen.
Er wordt geen vrijstelling toegepast. Enkel bij tijdelijke
verzekeringen met de formule ‘verzekering
inbegrepen in de reissom’ komen we pas tussen in
aanvulling van de verplichte verzekering van de
reisorganisator.

VI. BAGAGE
A.

Verzekerde baggage

Alle voorwerpen die u van thuis uit meeneemt op reis
voor uw persoonlijk gebruik:
• kledingstukken of voorwerpen op het lichaam
gedragen;
• waardevolle voorwerpen zoals o.a. juwelen, uurwerken,
pelzen, verrekijkers en elektronisch materiaal;
• sportuitrusting;
• kampeermateriaal, d.w.z. tenten, kampeerbenodigdheden.
Deze voorwerpen zijn verzekerd in volgende omstandigheden:
• gehele of gedeeltelijke beschadiging, diefstal alsook
niet-aflevering van bagage toevertrouwd aan een
transportonderneming
• aankoop van voorwerpen van eerste noodzaak wanneer
de bagage met een vertraging van minimum
12 uur in het buitenland wordt afgeleverd door een
transportonderneming;
• gehele of gedeeltelijke beschadiging van goederen
vervoerd in een wagen (incl. motorhome of caravan)
ten gevolge van een verkeersongeval, brand of
diefstal
• uit een wagen gestolen goederen op voorwaarde
dat er inbraaksporen zijn, de inbraak plaatsvindt
tussen 6u en 22u, en zich bevond in een volledig
gescheiden kofferruimte (niet zichtbaar van buitenaf).
• Bagage onder toezicht van of op het lichaam gedragen
door de verzekerde bij beschadiging ten gevolge
van brand, explosie, natuurkrachten, waterschade
of diefstal gepleegd met geweld op de persoon
• bagage in een hotelkamer of vakantiewoning bij
beschadiging ten gevolge van brand, explosie of
waterschade en diefstal met sporen van braak
• kampeermateriaal opgesteld op een gereglementeerde
kampeerplaats bij beschadiging ten gevolge
van brand, overstroming, bliksem, storm of andere
diefstal

• het breken van de ski’s bij het beoefenen van wintersporten
• de diefstal van ski’s of snowboard, die eigendom zijn
van de verzekerde, ook indien ze onbewaakt achtergelaten
werden in de daarvoor voorziene plaatsen.
• verlies, beschadiging of niet-aflevering van rolstoelen,
toevertrouwd aan een vervoerder, zijn gedekt
tot een bedrag van maximum € 2.000, bovenop het
normaal verzekerde bedrag.
B.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

Indien bagage verloren, gestolen of onherstelbaar
beschadigd is:
• De bagage op basis van de huidige waarde: Deze
waarde wordt berekend op basis van de aankoopprijs
van het goed verminderd met een forfaitaire
minwaarde, vastgelegd op 10% per begonnen jaar,
te rekenen vanaf de factuurdatum. Indien het bedrag
van de schadevergoeding niet minnelijk kan
vastgesteld worden, zal zij ingeschat worden door
twee experten aangesteld door beide partijen, en
eventueel een derde expert om uit de verdeeldheid
te geraken. Hun beslissing is bindend voor beide
partijen.
• Elk voorwerp (met uitzondering van een rolstoel) is
verzekerd tot maximum 30% van het totaal verzekerde
bedrag. Specifiek voor gebroken ski’s bedraagt
de verzekerde waarde nooit meer dan € 250;
• Er wordt een vrijstelling van € 50 toegepast.
Indien de bagage herstelbaar beschadigd is: terugbetaling
van de herstelkosten. De vergoeding hiervoor
kan nooit hoger zijn dan de vergoeding voor een
onherstelbaar goed.
Indien de bagage vertraagd is:
• Vergoeding voor aankopen van eerste noodzaak op
basis van de aankoopfacturen, met een maximum
van €250 per verzekerde;
• Er wordt geen vrijstelling toegepast.
Het totaal verzekerd bedrag bedraagt:
• Voor een jaarpolis: € 1.250 voor een formule met
single premie of € 2.500 voor een formule met
gezinspremie;
• Voor een tijdelijke polis: het bedrag gespecificeerd
in het aansluitingsbewijs met een maximum van
€ 5.000
C.

Wat valt niet onder de waarborgen?

• kunstvoorwerpen, antiquiteiten, tapijten, meubels,
muziekinstrumenten, niet draagbare video- en audioapparatuur,
goederen voor professioneel gebruik,
protheses, contactlenzen, brillen, documenten, geld
of geldwaardige papieren, verzamelingen, alle
wapens en munitie;
• gehele of gedeeltelijke beschadiging van bagage
door:
- weersomstandigheden, ongedierte, eigen
gebrek, normale slijtage, onvoldoende verpakking,
elektrische, elektronische of mechanische
storingen of door een herstelling,
reiniging of restauratie;
- het uitlopen van recipiënten, blutsen, krassen,
het schilferen van email en het breken van
breekbare voorwerpen, tenzij deze schade het
gevolg is van een verkeersongeval;
• gehele of gedeeltelijke beschadiging en diefstal van
sportmateriaal (behalve ski’s), motorfietsen, fietsen,
kinderwagens, rolstoelen e.d. tijdens hun gebruik
of bagage vervoerd met een tweewielig voertuig, in
een open voertuig of buiten op het voertuig, tenzij
ten gevolge van een verkeersongeval;
• diefstal van waardevolle voorwerpen achtergelaten
in een auto, een ander vervoermiddel, tent
of caravan, evenals de niet-aflevering van deze
voorwerpen indien toevertrouwd aan een transportonderneming;
• diefstal van bagage die in een voertuig werd achtergelaten
tussen 22u en 6u of die achtergelaten
werd in een niet afgesloten wagen;
• het vergeten, verliezen of diefstal van onbewaakt
achtergelaten bagage evenals de in deze omstandigheden
opgelopen schade;
• het confisqueren, achterhouden of inbeslagnemen
van de bagage door een overheid;

• genotsderving en alle andere indirecte schade;
• de kosten voor het vervangen van sloten.
De verzekerden moeten alle nodige en nuttige maatregelen
met betrekking tot de bescherming van de
bagage nemen.
D.

Hoe de terugbetaling vragen?

In geval van schade dient u de terugbetaling aan de
vragen bij VAB. U kan hiervoor het document gebruiken
dat werd toegevoegd aan deze voorwaarden.
Naast de aankoopfacturen moet u ook een aantal
bewijsstukken toevoegen:
• proces verbaal opgemaakt door de plaatselijke
overheid bij beschadigingen bij een verkeersongeval
of bij diefstal;
• bij beschadigingen of niet-aflevering door een transportmaatschappij
moet eerst een aanvraag ingediend
worden bij de transportmaatschappij. Daarna kan u
de originele afrekening samen met de kopieën van
de facturen en rekeningen aan ons overmaken. Indien
zij een tussenkomst weigeren, vragen wij u een attest
van de weigering samen met en de originele facturen,
de bagagelabels en de vliegtuigtickets.
U mag geen afstand van verhaal doen t.a.v. eventuele
aansprakelijke derden.

VII. HULPVERLENING AAN FIETSEN
1.

Welke fietsen zijn aangesloten?

Alle tweewielers waarmee de personen die vermeld
worden in de overeenkomst onderweg zijn, worden
door deze overeenkomst gedekt. Worden als tweewieler
beschouwd: alle(elektrische) fietsen, bakfietsen,
mountainbikes, sportfietsen, bromfietsen (max 50cc)
en scooters (max 50cc) met maximaal 2 wielen.
2.

Wanneer wordt bijstand verleend?

De waarborg is van toepassing op de onverwacht
technisch of wettelijk geïmmobiliseerde gedekte fietser
die zich bevindt in België, Nederland en Luxemburg
en op een afstand van minstens 1 kilometer van
de domicilie van de rechthebbende. De immobilisatie
is ontstaan uit een ongeval, een technisch defect,
lekke band, batterijprobleem, vandalisme, diefstal of
poging tot diefstal. De bijstand aan de fiets wordt
enkel verleend indien de fiets zich bevindt op een
weg die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig
van VAB.
3.

Waaruit bestaat de dienstverlening?

• het ter plaatse sturen van een VAB-wegenwachter.
• indien de fiets ter plaatse niet door de VAB-wegenwachter
terug rijklaar kan worden gemaakt, heeft
men recht op één gratis vervoer van de aangesloten
fiets. De fiets wordt gebracht naar de plaats die het
meest geschikt is voor de herstelling. Bijkomende
transporten kunnen uitzonderlijk toegestaan worden,
mits betaling van de bij VAB gangbare tarieven
(info: 03 253 61 30). De bestuurder kan tijdens deze
rit meerijden naar de bestemming van de fiets. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor de bagage tijdens
het transport.
• bij diefstal van de fiets organiseren we en nemen
we de kosten ten laste voor het vervoer van de
rechthebbende tot zijn vertrek- of aankomstplaats in
België met een maximum van 80 euro. Deze waarborg
wordt enkel toegestaan indien de rechthebbende
kan aantonen dat men alle voorzorgsmaatregelen
heeft genomen om het risico op diefstal van
de fiets maximaal te beperken en indien aangifte
wordt gedaan bij de politie van de diefstal.
• indien de rechthebbende op het ogenblik van de
tussenkomst de enige begeleider is van 1 of meerdere
minderjarige kinderen dan organiseren wij ook
het vervoer van de kinderen (maximaal 4 kinderen).
In dit geval worden de niet-geïmmobiliseerde en
niet aangesloten fietsen uitgesloten van transport.
4.

Wat valt niet onder de waarborgen?

• regelmatig terugkerend defect aan de fiets, ten
gevolge van gebrekkig onderhoud;
• defecten en pannes, de prijs van de reserveonderdelen,
de onderhoudskosten van de fiets en de herstellingskosten,
indien de fiets zich al bij een hersteller
bevindt (inclusief de kosten voor het bestek
en het demonteren door de hersteller van de fiets);
• hulp aan fietssloten, tenzij ontegensprekelijk bewijs
wordt geleverd dat de rechthebbende de eigenaar
is van de fiets;
• georganiseerde ritten, waarbij de organisatie voorziet
in een technische bijstand. Enkel indien deze
bijstand niet in staat is om het probleem op te
lossen, kan beroep gedaan worden op VAB;
• defecten die het gevolg zijn van het gebruik van
niet originele wisselstukken.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN
Privacy
VAB respecteert de privacy van haar leden, klanten en
van de gebruikers van haar website. Het verzamelen
van persoonlijke gegevens en het gebruik dat VAB
van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met
de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer. In geval van aansluiting
worden deze persoonsgegevens opgeslagen in een
gegevensbestand. Eigenaar van dit bestand is VAB nv,
Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht. De door
u meegedeelde persoonlijke gegevens betreffende
de verzekerde worden door VAB en de verzekeraar
gebruikt om de verzekering te sluiten, te beheren en
uit te voeren. Soms is het nodig hierbij gezondheidsgegevens
te verwerken. De verzekerde geeft zijn vrije
toestemming aan VAB en de verzekeraar om die
gezondheidsgegevens te gebruiken in het kader van
deze verzekering. Meer uitgebreide informatie over
het gebruik van de gegevens door de verzekeraar en
uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de
verzekeraar, beschikbaar via de website van de verzekeraar
(www.kbc.be/privacy). Een papieren versie kan
ook kosteloos opgevraagd worden bij de verzekeraar.
VAB gebruikt deze gegevens om te voldoen aan de
vragen van leden en om hen op de hoogte te houden
van activiteiten van VAB, alsook voor marketingdoeleinden,
zoals het aanbieden van diensten of producten,
ledenvoordelen en promoties bij VAB-partners,
het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing,
public relations en activiteiten als tussenpersoon.
Zij kunnen worden meegedeeld aan de contractueel
met VAB verbonden organisaties, behalve wanneer
het betrokken lid of klant verzet aantekent, door het
richten van een eenvoudig schrijven met kopie van
identiteitskaart naar VAB-klantenservice, Pastoor
Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht. Eenieder heeft een
recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering
toe van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat
het contact op te nemen met de VAB- klantenservice,
per brief met een kopie van de identiteitskaart. De
oproepen kunnen t.b.v. opleiding en klachtenbehandeling
op band worden opgenomen.
Fraude
Om de solidariteit tussen de verzekerden te behouden
en onnodige premieverhogingen te vermijden, treden
wij actief op tegen fraude. Verzekeringsfraude is een
misdrijf en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

B. VAB-ASSISTANCE – CONDITIONS GENERALES
Contenu des présentes conditions generals
I. Dispositions générales
II. Assistance aux personnes
III. Assistance dépannage véhicules en Belgique
IV. Assistance dépannage véhicules à l’étranger
V. Assurance annulation
VI. Assurance bagages
VII. Assistance vélo
I.

Dispositions generals

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du
contrat d’assurance.
1.

Définitions

Le preneur d’assurance : VAB, SA tenant son siège social
en Belgique, Pastoor Coplaan, 100, 2070 Zwijndrecht,
TVA BE 0436.267.594 – RPM Anvers, agent non lié, CBFA
030232 A. Le preneur d’assurance garantit l’exécution
effective et est votre premier interlocuteur pour toute
question et pour des réclamations éventuelles.
L’assureur : KBC Assurances, SA tenant son siège social en
Belgique, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, 3000
Louvain, TVA BE 0403.552.563, RPM Louvain, agréée
pour toutes les branches sous le code 0014 (A.R. 4 juillet
1979, M.B. 14 juillet 1979) par la Banque nationale de
Belgique, boulevard du Berlaymont, 14, 1000 Bruxelles,
Belgique. L’assureur garantit les prestations énumérées
dans les chapitres I à VI (à l’exception du chapitre III).
Nous : l’assureur et le preneur d’assurance réunis
L’assuré ou vous :
• les personnes mentionnées nommément dans les
conditions particulières sous le titre « personnes
assurées », à condition qu’elles soient domiciliées en
Belgique, qu’elles y aient leur résidence principale et
que la prime due ait été payé ;
• spécifiquement pour des polices temporaires, des
personnes domiciliées dans un État membre de l’UE
ou en Suisse peuvent s’affilier pour autant que le
voyage ait été organisé par un tour-opérateur ou par
une agence de voyages opérant en Belgique ou au
Grand-Duché de Luxembourg ou qu’elles voyagent
avec des personnes domiciliées en Belgique et à bord
d’un véhicule immatriculé en Belgique ;
• dans la formule avec une prime individuelle : la
personne qui a souscrit le contrat ;
• dans la formule avec une prime familiale : la personne
qui a souscrit le contrat, son partenaire, les enfants
célibataires des deux partenaires et les ascendants,
pour autant que ces personnes cohabitent à la même
résidence légale. Les étudiants et enfants de parents
divorcés qui résident ailleurs en Belgique sont assurés
pour autant qu’ils soient à charge. Les petits-enfants
qui voyagent avec des grands-parents assurés sont
également assurés, pour autant que les parents des
enfants ne fassent pas partie du voyage. Les covoyageurs
occasionnels ne sont assurés que pour des
lésions corporelles encourues lors d’un accident de
roulage à l’étranger avec le véhicule assuré ;
• si vous avez souscrit l’option motor-home : les
membres de la famille tels que décrits ci-avant ou
la personne qui a souscrit le contrat et au maximum
3 passagers pour ce qui concerne l’assistance en cas
de panne mécanique, accident ou vol du motor-home
assuré.
Le véhicule assuré ou affilié (si cela est prévu) : Le
véhicule désigné par sa plaque d’immatriculation dans
l’attestation d’assurance, pour autant qu’il soit immatriculé
en Belgique. Le véhicule est accompagné d’au
moins un assuré au moment où l’immobilisation se
produit, sauf s’il est couvert par une formule Assistance
ou Multi, auquel cas cette obligation n’est pas applicable
pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Par
véhicule assuré, on entend : lendemain de la notification,
du lendemain de la date de l’accusé de réception ou, en
cas de lettre recommandée, à compter du lendemain de sa délivrance.
Le souscripteur a le droit de résilier la police par lettre recommandée
que la guerre
civile, sauf s’il y a un lien de cause à effet avec l’événement
générateur du sinistre ;
• les catastrophes naturelles, telles que les avalanches,
les chutes de pierres, les glissements de terrain, les
séismes, la pression de masses neigeuses, la grêle, les

crues, les inondations, les feux de forêt, les tempêtes,
les ouragans, et toutes les autres circonstances atmosphériques
exceptionnelles, sauf mention contraire dans
les conditions spécifiques des garanties souscrites.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables :
• de la non-prestation d’assistance, de manquements
ou de retard dans l’exécution de cette assistance,
en raison de circonstances indépendantes de notre
volonté ou en cas de force majeure, notamment en
• une voiture, un motor-home ou une motocyclette
dont la MMA n’excède pas 3.500 kg, d’une longueur
maximale de 6,5 m, d’une hauteur maximale de 3 m.
La caravane ou remorque tractée supplémentaire est
toujours comprise si elle est accrochée au véhicule
principal et utilisée à des fins privées ;
• les motor-homes dont la MMA est comprise entre 3,5
et 6,5 tonnes ou d’une longueur supérieure à 6,5 m
ou d’une hauteur supérieure à 3 m peuvent adhérer
moyennant le paiement d’une option supplémentaire
« motor-home » ;
• les motor-homes dont la MMA est supérieure à 6,5
tonnes peuvent adhérer moyennant paiement de l’option
motor-home et seront assurés aux mêmes conditions,
à l’exclusion du rapatriement du motor-home.
Les véhicules supplémentaires ajoutés à la formule
assistance ou à la formule multi bénéficient également
des garanties décrites au chapitre IV à condition qu’au
moment de la panne, la couverture du véhicule supplémentaire
ou la formule assistance ou la formule multi
soient toutes deux valables. Si seule la couverture du
véhicule supplémentaire est valable, la garantie octroyée
est celle de la formule assistance dépannage VAB
et non celle de la formule assistance ou de la formule
multi. Vous pouvez consulter les conditions générales
de l’assistance dépannage VAB à l’adresse www.vab.be/
conditions.
Domicile : pour l’assureur et pour le preneur d’assurance,
il s’agit de leur siège social, pour vous, il s’agit de
l’adresse indiquée dans l’attestation d’assurance.
Subrogation : KBC Assurances est subrogée dans les
droits et demandes de tout bénéficiaire de la garantie et
de l’assistance vis-à-vis de tout tiers responsable, jusqu’à
concurrence de son intervention.
2. Durée du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance est conclu lors de son établissement
et vous l’acceptez en en payant la prime et au
plus tard avant la date de départ du voyage. L’assurance
s’applique à des événements survenus pendant la durée
indiquée dans l’attestation d’affiliation, avec une durée
minimale correspondant à la durée du voyage et commençant
au plus tôt à 0 h au lendemain du paiement
de la prime.
Des assurances annulation temporaires doivent être
souscrites le jour même de la réservation du voyage.
L’assurance peut être souscrite jusqu’à 15 jours après
l’inscription au voyage seulement si aucun billet d’avion
séparé n’a été réservé ET si le départ n’a pas lieu dans
les 30 jours.
L’assurance annulation sur une base annuelle couvre
toutes les demandes d’annulation pendant la durée
de l’assurance indiquée dans l’attestation d’affiliation.
Les voyages déjà réservés avant la date de début ne
sont couverts que si la date de départ tombe plus de
30 jours après la date de début.
La garantie reste limitée à maximum 120 jours de séjour
ininterrompu à l’étranger. Dans la formule annuelle,
le séjour ininterrompu peut être prolongé moyennant
paiement d’une prime supplémentaire par mois commencé
et par personne. L’extension s’applique uniquement
à la garantie assistance aux personnes (chapitre II).
Toute demande de remboursement dans le cadre du
présent contrat se prescrit trois ans après l’événement.
Le preneur d’assurance ou l’assureur peut résilier un
contrat d’une durée de plus de 30 jours dans les 14 jours
de la réception de l’attestation d’affiliation lorsque le
contrat a été conclu à la suite d’une police présignée ou
d‘une demande d’assurance. Lorsque la résiliation émane
du preneur d’assurance, elle prend effet immédiatement.
Lorsque la résiliation émane de l’assureur, elle prend effet
8 jours après sa notification.
En cas de paiement de la prime par domiciliation, le
souscripteur peut, conformément aux art. VII.37 et
VII.38 du code de droit économique du
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demander le remboursement de sa prime dans les 8
semaines du débit de son compte. Conformément à la
loi du 7 avril 2014 sur les assurances, ce remboursement
ne signifie pas une fin valable de l’assurance. Le cas
échéant, ce montant sera alors facturé au souscripteur
après le remboursement. Dans l’attente du paiement,
le souscripteur n’est pas couvert. Mais dans l’hypothèse
où, avant le remboursement, l’assureur aurait fourni des
services dans le cadre d’un fait assuré, les frais réels de
ces services seront facturés à l’assuré.
Les assurances d’une durée d’un an seront reconduites
tacitement pour des périodes successives d’un an, sauf
si l’une des parties résilie le contrat au moyen d’une
lettre recommandée qui est délivrée à la poste au moins
trois mois avant l’échéance de l’assurance, par exploit
d’huissier ou par la remise de la lettre de résiliation
en échange d’un accusé de réception. L’assureur peut
également résilier l’affiliation par lettre recommandée
au plus tard un mois après toute déclaration de sinistre
ou paiement de sinistre. Dans ce cas, la résiliation prend
effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du
lendemain de la notification, du lendemain de la date de l’accusé
de réception ou, en cas de lettre recommandée, à compter
du lendemain de sa délivrance. Le souscrip- teur a le droit de résilier
la police par lettre recomman- dée au plus tard un mois après
l’indemnisation ou le refus d’indemnisation d’un sinistre.
3. Où l’assurance est-elle valable ?
« Asistance aux personnes à l’étranger » (chapitre II.B) :
dans le monde entier, à l’exception de la Belgique (sauf
stipulation contraire).
« Assistance aux personnes en Belgique » : seulement
en Belgique.
« Assistance dépannage en Belgique » (chapitre III) : en
Belgique.
« Assistance dépannage véhicules et voiture de remplacement
» (chapitre IV) : la couverture s’applique dans
les pays européens énumérés ci-après, à l’exclusion de
leurs territoires extra-européens, sauf mention contraire
: Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Biélorussie,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Cité du Vatican,
Croatie, Danemark, Espagne (îles Canaries et Baléares),
Estonie, îles Féroé (DK), Finlande, France, Grèce + îles
grecques, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (Madère + Porto
Santo), République tchèque, Roumanie, Russie et Fédération
russe (jusqu’au mont Oural), Saint Marin, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine. Pour l’option
motor-home, les garanties véhicule sont étendues aux
pays du bassin méditerranéen, en l’occurrence la Turquie,
l’Égypte, la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine, la Tunisie
et le Maroc.
« Assurance bagages et annulation » (chapitres V et VI) :
dans le monde entier, y compris la Belgique, pour autant
qu’au moins 1 nuitée ait lieu en dehors du domicile.
« Assistance vélo » (chapitre VII) : la Belgique, les PaysBas et le Luxembourg.
4.

Où introduire une réclamation ?

Si vous avez une réclamation, vous pouvez vous adresser
au service des réclamations de VAB (plaintes@vab.be
ou 03 253 61 40). Si vous ne parvenez pas à un accord,
vous pouvez vous adresser au Service Gestion des
plaintes de KBC, Brusselsesteenweg, 100, 3000 Louvain,
plaintes@kbc.be, tél 0800 620 84 (numéro gratuit). Si
la solution qui vous est proposée ne vous convient pas,
vous pouvez alors vous adresser à l’Ombudsman des
assurances, Square de Meeûs, 35, 1000 Bruxelles, info@
ombudsman.as. Vous conservez toutefois toujours le
droit d’introduire une procédure judiciaire devant un
tribunal belge.
5.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert ?

• les prestations qui n’ont pas été demandées à la
Centrale d’alarme de VAB. Les seules prestations qui
ne doivent pas être demandées sont les prestations
médicales non effectuées dans un hôpital ou le
dépannage sur place ;
• les actes intentionnels et/ou illégaux de votre part,
ainsi que la confiscation du véhicule par les autorités
locales consécutive à ces actes ;
• les voyages aériens sont seulement exclus si vous

faites partie de l’équipage ou si vous exercez, au cours
du vol, une activité professionnelle en relation avec le
vol ou l’appareil ;
• la pratique des sports suivants : les sports moteurs,
les sports de vitesse, l’alpinisme, c’est-à-dire toutes les
escalades de voies et chemins inexplorés nécessitant
un matériel spécifique tel que crampons, cordes,
etc., tous les sports de combat et les sports aériens
(parapente, deltaplane, vol à voile, sauts en parachute,
etc.), la pratique d’un sport à titre professionnel ou
contre rémunération/sponsoring et les entraînements
qui s’y rapportent ;
• les accidents ou radiations nucléaires ou atomiques ;
• la consommation excessive d’alcool ou la prise de
médicaments ou de stupéfiants non prescrits par un
médecin, sauf s’il y a un lien de cause à effet avec
l’événement générateur du sinistre ;
• les guerres, grèves et émeutes, ainsi que la guerre civile, sauf s’il y a un
lien de cause à effet avec l’événe- ment générateur du sinistre ;
• les catastrophes naturelles, telles que les avalanches, les chutes de
pierres, les glissements de terrain, les séismes, la pression de masses
neigeuses, la grêle, les crues, les inondations, les feux de forêt, les
tempêtes, les ouragans, et toutes les autres circonstances atmosphériques exceptionnelles, sauf mention contraire dans les conditions
spécifiques des garanties souscrites.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables :
• de la non-prestation d’assistance, de manquements ou de retard dans
l’exécution de cette assistance, en raison de circonstances
indépendantes de notre volonté ou en cas de force majeure, notamment
en
cas de guerre civile ou internationale, d’émeutes, de grèves, de mesures
de représailles, d’entrave à la liber- té de mouvement, de radioactivité et
de catastrophes naturelles, etc. ;
• du vol d’objets ou d’accessoires se trouvant à bord du véhicule ;
• de la non-expédition de pièces de rechange lorsque celles-ci ne sont
pas disponibles en Belgique ou ont été retirées de la fabrication.
6.

Vos obilgations ?

Les indemnités octroyées et/ou les services prestés
qui ne sont pas à notre charge en vertu des conditions contractuelles
doivent être remboursés dans les 30 jours. Ces services ne seront fournis
qu’à la demande de l’assuré ou de son ayant droit.
En cas d’accident corporel ou de maladie, nous pouvons procéder à un
contrôle médical éventuel. Vous nous autoriserez à prendre connaissance
de votre dossier médical.
Le souscripteur s’engage :
• à collaborer aux formalités administratives et obli- gations nécessaires
pour que l’assistance demandée puisse être fournie ;
• à nous fournir des informations correctes sur le si- nistre assuré ;
• à justifier les frais sur la base de factures et/ou attes- tations originales ;
• à nous restituer les titres de transport non utilisés dès lors que nous
avons payé le rapatriement ou le voyage de retour.
Chapitre II. Assistance aux personnes
A.

En Belgique (uniquement pour les polices annuelles)

1.

Organisation de l’hospitalisation d’un enfant assuré

Lorsqu’un enfant assuré de moins de 18 ans doit être hospitalisé pendant
que ses parents ne sont pas à la maison, nous organisons, à la demande
des parents et en concertation avec le médecin traitant, le transport
et l’admission à l’hôpital. Nous suivons l’évolution de l’état de santé de
l’enfant hospitalisé jusqu’au retour des parents à leur domicile. Nous
n’intervenons pas dans les frais de transport ou d’admission. Nous ne
pouvons pas intervenir à la place des services de secours officiels.
2.

Garde d’enfants ou ai de ménagère

En cas d’hospitalisation à la suite d’un accident ou d’une maladie de l’un
des parents d’enfants de moins de 16 ans, nous prenons en charge les
frais :
• de garde d’enfants jusqu’à € 65 par jour et à concur- rence de € 125
maximums, à condition que l’hospitali- sation dure au moins 2 jours ;
• d’aide ménagère jusqu’à € 20 par jour et à concur- rence
de 8 jours maximum, à condition que l’hospi- talisation dure
au moins 3 jours. L’aide doit intervenir pendant
l’hospitalisation ou pendant la semaine suivante.
Le remboursement s’effectue sur présentation de la facture originale et
d’une attestation d’admission à l’hôpital.
3.

Assistance en cas de dégâts au domicile de l’assuré

Lorsque votre habitation est rendue inhabitable à la suite d’un incendie,
de dégâts des eaux, d’une tempête, d’une explosion ou d’une implosion,
nous organisons et/ ou payons :
• les frais d’hôtel pour une seule nuitée sur la base de la chambre et du

petit-déjeuner, avec un maximum de € 65 par chambre, afin d’héberger
les assurés vivant sous votre toit ;
• les frais de surveillance du logement sinistré pendant les premières 48
heures si le contenu du logement endommagé doit être protégé contre le
vol ;
• la mise à disposition ou la location d’un moyen de transport adéquat,
dont la conduite requiert le permis B, afin de mettre votre mobilier à l’abri,
à concurrence de € 250 maximum.

Lorsque vous décédez à l’étranger, nous organisons le transport du corps
du lieu du décès jusqu’au lieu des obsèques en Belgique, dans un État
membre de l’UE ou en Suisse. Les frais de traitement post-mortem sont
éga- lement inclus. Nous indemnisons en outre les frais du cercueil à
l’étranger à concurrence de € 1.500 maximum.
Si les funérailles ont lieu dans un pays qui n’est pas la Suisse ou un État
membre de l’UE, nous intervenons à concurrence du montant que nous
aurions dû consacrer en cas de transfert de la dépouille mortelle. Les frais
de la cérémonie funéraire ne sont pas pris en charge.

4 Aide d’un serrurier
4.

Prolongation du séjour

En cas de perte ou de vol des clés du logement assuré, dont l’adresse
figure dans l’attestation d’assurance, nous prenons en charge les frais de
déplacement et la main- d’œuvre d’un serrurier à concurrence de € 50
maximum. Vous devrez prouver au serrurier que vous résidez dans le
logement.

Nous payons vos frais de séjour supplémentaires :
• si vous devez prolonger le séjour pour des raisons médicales à la suite
d’une maladie ou d’un accident ou dans l’attente de votre rapatriement.
Nous intervenons dans les frais de nuitée et de déjeuner à concurrence
de € 75 maximum par jour et par assuré pendant un maximum de 7 jours ;
Numéro d’urgence pour les enfants
4.
• si vous êtes contraint de séjourner plus longtemps
à la suite d’une fermeture de l’espace aérien, d’un attentat terroriste
Dans une situation d’urgence, les enfants assurés de moins de 18 ans
(reconnu comme tel par la commu- nauté internationale), sauf si l’attentat
peuvent faire appel à notre centrale d’alarme. Notre aide peut consister en s’est produit dans les 30 jours précédant la réservation du voyage à
ce qui suit :
l’étranger), d’une catastrophe naturelle (avalanche, fondation, feu de forêt,
• contacter les parents ou d’autres membres de la famille en Belgique ou tremblement de terre, etc.) ou d’une épidémie. Nous intervenons à
à l’étranger ;
concurrence de € 125 maximum par jour et par affiliation, pendant un
• contacter un service spécialisé ou transmettre le numéro de téléphone
maximum de 10 jours, dans les frais de séjour supplé- mentaires qui sont
de
établis.
services spécialisés ;
Cette garantie ne s’applique qu’en l’absence d’une intervention octroyée
• mettre à disposition des moyens de transport afin d’assurer la sécurité
par la compagnie de navigation aérienne dans le cadre d’une convention
de l’enfant.
internationale ou d’un règlement de l’UE. En outre, la garantie de l’asL’intervention de notre centrale d’alarme est entière- ment gratuite.
surance reste acquise jusqu’au retour en Belgique.
L’assuré prend à sa charge tous les frais externes des services auxquels
notre centrale fait appel, tels que les frais de transport, les frais de
5.
Venue de membres de la famille
services d’aide nationaux, etc., ainsi que ses propres frais de téléphone.
Si le sinistre est assuré dans le cadre de cette assurance, les frais sont
Si vous êtes hospitalisé plus de 5 jours à la suite d’une maladie ou d’un
indemnisés comme le prévoit cette assurance.
accident et que vous voyagez seul, nous organisons à nos frais le voyage
aller et retour depuis
Transfert vers un hôpital proche de votre domicile
5.
la Belgique d’un parent jusqu’au deuxième degré. Le plafond de 5 jours
ne s’applique pas lorsque la personne hospitalisée a moins de 18 ans.
Après un accident de circulation en Belgique, nous organisons :
Si le déplacement s’effectue à l’aide d’une voiture person- nelle, nous
• votre transfert vers l’hôpital proche de votre domicile, moyennant
indemnisons le déplacement sur la base du prix d’un billet de chemin de
l’accord de notre équipe médicale. Nous ne nous substituons en aucun
fer pour une seule personne.
cas aux services d’ur- gence ;
Nous intervenons également dans les frais de séjour, pour la nuitée et le
petit-déjeuner, à concurrence de € 75 maximum par jour et par assuré,
À l’étranger
B.
pendant un maxi- mum de 7 jours.
1.

Frais médicaux

6.

Retour anticipé à votre domicile

Si vous tombez malade ou êtes blessé pendant votre voyage, nous
remboursons vos frais exposés à l’étranger pour des soins médicaux, les
frais de séjour à l’hôpital et les frais de transport nécessaires pour vous
faire soigner.
Les frais sont indemnisés à concurrence de € 1.000.000 maximum par
assuré. Les plafonds suivants sont inclus dans cette somme :

Nous organisons à nos frais le voyage retour de tous les assurés vers la
Belgique ou le voyage aller et retour d’un seul assuré, si le retour est
nécessaire :
• parce qu’un membre de la famille jusqu’au deuxième degré est décédé
;
• parce qu’un membre de la famille jusqu’au deuxième degré est
soudainement hospitalisé pour une période de plus de 5 jours en raison
€ 375 pour les frais de transport locaux pour vous rendre au chevet du
d’une grave maladie ou d’un accident. Cette période est réduite à une
membre de la famille hospitalisé ;
hospi- talisation de 48 heures si la personne hospitalisée est âgée de 18
€ 250 pour les soins dentaires (y compris les frais
ans ou moins ;
de réparation d’urgence de la prothèse dentaire de l’assuré à
• parce que vos biens immobiliers ont été gravement endommagés
concurrence de € 50 maximum), les lentilles de contact, verres
(domicile ou locaux professionnels), rendant votre présence
correcteurs et lunettes ou prothèses, à la suite d’un accident corporel ;
indispensable ;
€ 12.500 pour l’assistance ou le traitement psycholo- gique de l’assuré
• parce que l’assuré est rappelé pour une transplantation d’organe ou
après une catastrophe, un attentat ou une prise d’otages dont vous êtes la pour une convocation en tant que témoin par un tribunal belge qui n’était
victime ou le témoin direct ;
pas connue au moment du départ.
€ 6.200 par assuré pour les frais médicaux post-hos- pitaliers prescrits en De plus, nous indemnisons les frais de transport réels d’une personne
Belgique jusqu’à 1 an après l’accident corporel, déterminés par le
assurée si celle-ci se trouvait contrainte de poursuivre le voyage seule, ou
médecin traitant à l’étranger. L’intervention dans les frais paramédicaux
des autres compa- gnons de voyage assurés qui dépendent de l’assuré
est plafonnée à € 500.
s’ils ne sont pas en mesure d’assurer eux-mêmes leur retour par le moyen
de transport initialement prévu.
En cas d’accident ou de maladie d’un chien ou chat de l’assuré à
Si vous avez opté pour le voyage aller et retour d’un seul assuré, le
l’étranger, nous indemnisons les frais du vété- rinaire à l’étranger à
voyage retour doit se faire dans les 8 jours
concurrence de € 250 maximum.
du retour.
Si, pour l’un des motifs ci-dessus, vous effectuez le trajet aller et retour
Rapatriement après une maladie ou un accident
2.
vers votre domicile avec le véhicule assuré, nous indemnisons ces
déplacements sur la base de la contre-valeur d’un billet de chemin de fer
Nous organisons votre rapatriement en Belgique si votre état médical
pour une seule personne.
l’exige. Le moment, les modalités et le lieu de votre transfert seront
Si, pour l’un des motifs ci-dessus, vous devez abandon- ner votre véhicule
exclusivement appréciés en fonction de la situation médicale et en
sur place et qu’aucun des autres assurés ne peut le conduire, nous
concertation avec les médecins traitants. Si vous y avez un intérêt d’un
indemnisons les frais de voyage, à l’exception des frais de séjour, depuis
point de vue médical, nous organisons à nos frais le retour des autres
la Belgique pour la personne chargée d’aller récupérer la voiture sur
assurés.
place ultérieurement. Le choix du moyen de transport nous appartient.
Lors de ce rapatriement, si vous êtes contraint d’aban- donner sur place
Si vous voyagez en voiture et devez recourir à cette garantie, nous
une partie de vos bagages ou votre vélo, nous organisons le transfert des intervenons dans les frais de transport d’un accompagnateur à
bagages ou du vélo à concurrence de € 250 maximum.
concurrence de € 250 maximum, à condition que vous effectuiez un retour
Le rapatriement de chiens ou chats qui seraient restés à l’étranger est
anticipé à votre domicile et que vous ne reveniez pas et que l’autre parent
indemnisé à concurrence de € 250 maximum.
reste sur place avec des enfants âgés de moins de 16 ans.
3.

En cas de décès lors du voyage

7.

Communications

Nous indemnisons les frais :
• exposés pour un interprète auquel l’assuré a fait appel à l’étranger pour
la défense de ses intérêts à concur- rence de € 200 maximum ;
• de téléphone de et à la centrale d’alarme VAB, exposés à l’étranger, sur
présentation des justificatifs néces- saires et pour autant que cet appel
débouche sur une action de la part de la centrale d’assistance.
En cas d’assistance à des personnes assurées, nous nous chargeons
également de la transmission de messages urgents.

Le dommage est indemnisé sur présentation de la preuve d’achat,
éventuellement du forfait pour les remontées mécaniques et d’un certificat
médical étran- ger. Les dommages inférieurs à € 50 ne sont pas remboursés.
C.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par les garanties ?

Ces exclusions portent sur la partie A et la partie B du présent chapitre :
• les maladies connues au moment du départ en voyage, sauf si la
situation devait empirer de manière anormale ou inattendue pendant le
8.
Accompagnement d’enfants
voyage ;
• les troubles psychiques, psychosomatiques, mentaux ou nerveux, à
Nous organisons à nos frais le voyage aller et retour depuis la Belgique de moins qu’il ne s’agisse d’une première manifestation exigeant une
la personne qui accompagnera les enfants de moins de 18 ans pendant le hospitalisation d’urgence ;
retour vers la Belgique si lors du voyage, les enfants restent seuls
• les complications de la grossesse après la 24e se- maine,
à la suite de votre maladie, accident corporel, décès ou retour anticipé
l’accouchement ou l’interruption volontaire de grossesse ;
d’urgence. La personne est désignée
• l’assistance liée à des affections ou lésions bénignes pouvant être
par la famille et peut également prétendre au rem- boursement des frais
traitées sur place et n’empêchant pas la personne assurée de poursuivre
de séjour pour une nuitée et un petit-déjeuner, à concurrence de € 75
son voyage, à l’excep- tion des frais médicaux ;
maximum par jour et par personne assurée pendant une durée maximale • les activités professionnelles, sauf les aspects cultu- rels ou
de 7 jours. Nous indemnisons également les frais de transport
commerciaux dans lesquels nous intervenons en complément de
supplémentaires pour le voyage retour des enfants assurés.
l’assurance légale couvrant les accidents du travail ;
• les frais de prothèses (y compris les lunettes, verres de lunettes, lentilles
9.
Assistance juridique
de contact, appareils médicaux) exposés en Belgique ;
• les cures thermales, la médecine préventive, la méde- cine alternative ;
Si vous êtes impliqué dans un accident de circulation à l’étranger :
• les interventions ou traitements esthétiques (à moins d’être
• nous avançons les frais d’un avocat étranger ou d’un huissier de justice médicalement justifiés à la suite de lésions corporelles pour lesquelles
étranger à concurrence de € 1.250 maximum. Vous devrez nous
nous avons accordé une intervention) ;
rembourser cette avance dans les 3 mois de son versement ;
• les traitements pour lesquels nous sommes interve- nus, soins annexes
• nous avançons la caution pénale imposée par les au- torités locales, à
et médicaments prescrits et/ou dispensés en cas de maladie dans le pays
concurrence de € 12.500 maximum. Vous devrez nous rembourser cette
de domici- liation de l’assuré.
somme dans les 3 mois de son versement ou plus tôt si les autorités
locales la libèrent avant l’expiration de ce délai.
D.
Comment demander le remboursement ?
10.

Dans de nombreux cas, nous payons directement les frais au prestataire
de services. Pour les frais que vous avez payés vous-même, vous pouvez
Nous indemnisons et organisons l’envoi :
nous demander le remboursement comme suit :
• des médicaments indispensables prescrits par un médecin, en cas de
• pour les frais non médicaux, vous nous envoyez les factures originales ;
maladie à l’étranger, pour autant que ces médicaments ou un équivalent • les frais médicaux doivent d’abord être introduits auprès de votre
ne soient pas disponibles sur place et qu’ils le soient en Belgique ;
mutuelle. Vous pouvez ensuite nous communiquer le décompte original
• d’une valise contenant des effets personnels, en cas de perte, de vol ou avec les copies des factures et des comptes. Si la mutuelle refuse
de retard de plus de 48 heures de votre bagage à l’étranger imputable à d’intervenir, nous vous demanderons une attestation du refus et les
la société de transport. Cette valise nous sera remise par une personne
justificatifs originaux de vos frais.
désignée par vous, et sera expédiée vers votre lieu de villégiature à
En cas d’hospitalisation d’urgence, vous devrez ac- complir, dès votre
l’étranger ;
retour en Belgique, les démarches nécessaires afin d’obtenir les
• de vos lunettes ou d’une prothèse indispensable, en remplacement de
remboursements légaux de la part de votre mutuelle et/ou d’une autre
celles endommagées lors du voyage.
assu- rance-maladie et de les verser à KBC Assurances, qui a initialement
Les droits à payer éventuellement sur place et le prix d’achat demeurent à pris les frais médicaux à sa charge.
votre charge. L’indemnisation des bagages perdus ou volés est
Si l’assuré n’est pas en règle d’affiliation ou de paiement de la sécurité
seulement couverte si la garantie assurance bagages a été souscrite. La sociale/de l’assurance-maladie ou s’il n’en respecte pas les prescriptions,
garantie peut être refusée lorsqu’elle viole la législation locale.
nous n’intervenons qu’à concurrence de la partie non remboursable par la
mu- tuelle et jusqu’à un plafond de € 2500. Pour des soins ambulatoires, il
11. Documents de voyage
faut appliquer dans ce cas une franchise de € 60 par sinistre.
Envoi de bagages, lunettes ou médicaments

En cas de perte de vos documents de voyage (carte d’identité, passeport,
permis de conduire, etc.) à l’étran- ger, nous indemnisons les frais
administratifs de du- plicata à condition que vous ayez fait la déclaration
de perte à la police, à l’ambassade ou au consulat. En cas de perte ou de
vol de titres de transport, nous pouvons régler pour vous l’achat de
nouveaux billets à la condi- tion que vous nous en créditiez d’abord la
contre-valeur. En cas de perte ou de vol de cartes de banque ou de
crédit, nous pouvons demander leur blocage auprès de votre institution
financière.

II.
A.

Dépannage de véhicules en Belgique

Assistance en Belgique

En cas d’immobilité, le dépannage est garanti et exé- cuté par la patrouille
VAB. Tout membre de VAB a droit au dépannage des véhicules dont le
numéro d’immatri- culation est repris dans l’attestation d’affiliation. L’assistance n’est pas liée à la personne, nous aidons toute personne qui
demande une assistance en Belgique avec le véhicule affilié.
Par immobilité, nous entendons l’immobilité du véhicule affilié qui survient
12. Avance d’argent à l’étranger
subitement et de manière inatten- due, et pour laquelle l’intervention de la
patrouille est immédiatement demandée.
Si vous devez faire face à des dépenses imprévues et urgentes à
Le dépannage consiste :
l’étranger, nous mettons à votre disposition le montant que vous
• à remettre le véhicule en état de marche, ne serait-ce que
demandez (à concurrence de € 3.750 maximum), à condition que vous
provisoirement, grâce à l’intervention d’un person- nel qualifié et ce, 24
nous ayez remis cette somme au préalable.
heures sur 24 ;
• en un seul remorquage gratuit de votre véhicule lorsque le patrouilleur
13. Opérations de recherche et de sauvetage
estime qu’il n’est pas raisonnablement possible de remettre votre véhicule en état de marche sur place.
Après concertation avec notre centrale, nous intervenons également dans Votre véhicule sera amené au garage en Belgique le plus indiqué pour
les frais de recherche et de sauvetage pour autant que ces opérations
effectuer la réparation ;
aient été effectuées à l’étranger par les services officiels et parce que la
• à vous amener, vous et vos passagers, à l’endroit le plus proche à partir
vie de l’assuré en dépendait. Par ailleurs, et dans la mesure du possible, duquel vous pourrez poursuivre votre déplacement.
nous émettons un avis à propos du lancement des opérations de
Si le remorquage après une panne ou un accident s’effectue à la
recherche, en tenant compte des circonstances spécifiques sur place.
demande des pouvoirs publics et si vous n’étiez pas en mesure d’appeler
VAB, cette dernière remboursera les frais de ce remorquage
14. Garanties sportives
conformément aux tarifs en vigueur chez VAB. En pareil cas, si VAB est
chargée d’effectuer un remorquage supplémentaire, le droit au
Nous remboursons à concurrence de € 250 maximum les journées dont
remboursement n’est pas d’application.
vous n’avez pas pu bénéficier à la suite d’un accident de l’assuré :
• les jours non utilisés du forfait pour les remontées mécaniques et/ou des
B.
Voiture de remplacement en Belgique
cours de ski ;
• la location déjà payée du matériel de plongée ;
Si vous avez souscrit et payé la garantie voiture de rem- placement en
• les droits déjà payés du terrain de golf.
Belgique, en cas d’immobilité imprévue consécutive à une panne ou à un

accident, vous avez droit à une voiture de remplacement. VAB met à
dispo- sition une voiture de remplacement à boîte manuelle de type A ou
B, lorsque le véhicule victime d’une panne ou d’un accident ne peut être
remis en état de marche. Le patrouilleur dépêché sur place décide de la
mise à disposition de la voiture de remplacement.
Vous pouvez utiliser la voiture de remplacement pen- dant la durée de la
réparation du véhicule affilié. Ce délai d’utilisation est communiqué avant
la mise à disposition de la voiture de remplacement et se fonde sur les
délais de réparation standard pratiqués dans le secteur, mais est plafonné
à 5 jours. VAB imputera une indemnité journalière si la voiture est utilisée
plus long- temps que la période autorisée. Tout abus manifeste en la
matière du chef de l’affilié ou d’un tiers entraînera la facturation immédiate
des frais d’utilisation du véhicule à l’affilié, sans préjudice du droit à une
indemnisation éventuelle.
La voiture de remplacement est mise à disposition sur le lieu de la panne
ou de l’accident, au domicile de l’affilié ou dans un centre VAB. La
récupération du véhicule sera effectuée par VAB.
Les voitures de remplacement de VAB ont été équipées avec un système
(VAB Telematics) qui enregistre tant leur emplacement exact (par le biais
du signal GPS du dispositif VAB Telematics) que leur état technique (par
le biais du connec- teur diagnostic E-OBD du véhicule) et leur usage
correct (sur la base des capteurs d’accélération du dispositif VAB
Telematics, en combinaison avec les vitesses du véhicule mesurées par le
GPS). L’objec- tif est notamment d’optimiser la sécurité, l’usage correct, la
gestion administrative et la récupéra- tion des voitures de remplacement.
Les données peuvent également être utilisées pour recueillir des détails
objectifs concernant les circonstances spécifiques en cas d’accident de
la route. S’il en ressort que le conducteur a enfreint les consignes
d’utilisation, VAB pourra décider de refuser toute assistance ultérieure et
d’exiger l’indemnisation du préjudice éventuellement occasionné. Préalablement à cette décision, le conducteur pourra de- mander d’avoir accès
aux données sur lesquelles repose cette décision et donner son point de
vue.
La sa VAB garantie la confidentialité et la protection de ces données. Les
données seront conservées pendant une période de 6 mois ou le temps
nécessaire pour traiter un dossier de sinistre, et leur traitement sera
strictement limité aux fins susdites. La sa VAB ne peut en aucun cas les
transmettre à des tiers, sauf sur ordre judiciaire. Conformément à la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, le conducteur
jouit d’un droit de regard, et éventuellement de correc- tion, sur les
données le concernant. Il lui suffit d’en faire la demande par simple
courrier, auquel il aura joint une copie de sa carte d’identité, adressé au
service clientèle de VAB, Pastoor Coplaan, 100, à 2070 Zwijndrecht.
Si vous avez un accident avec la voiture de remplace- ment, vous devez
remplir et signer le formulaire interna- tional de déclaration d’accident de
manière complète et sincère. Vous avertissez également la centrale
d’alarme VAB dans les 24 heures. La voiture de remplacement
est assurée légalement. VAB pourra recouvrer tout dommage occasionné
aux véhicules pendant la période d’utilisation. L’affilié est libre de
recouvrer ce préjudice éventuel sur le tiers responsable. VAB assimile à
des dommages des détériorations dues au tabagisme. L’affi- lié s’engage
à restituer le véhicule propre et en ordre.

Le véhicule doit être restitué avec une quantité de carburant au moins
équivalente à celle contenue
dans le réservoir au moment du départ. Si le niveau
de carburant est inférieur, VAB facturera la différence, augmentée d’un
coup opérationnel de € 65. Le carburant excédentaire présent dans le
réservoir au moment de la restitution reste acquis à la sa VAB sans
compensation.
Si le réservoir de la voiture de remplacement a reçu un carburant
inapproprié, la sa VAB facturera les frais découlant de cette erreur.
C.

Dépannage de motor-homes (MMA > 3,5 tonnes)

Si vous avez souscrit et payé la garantie « Mo- tor-homes Europe », vous
avez droit à toutes les garanties de l’assistance dépannage en Belgique
pour votre motor-home dont la MMA est inférieure à 6,5 tonnes et qui fait
plus de 6,5 m de long ou plus de 3 m de haut. Des remorquages
supplémentaires pour- ront être autorisés à titre exceptionnel, mais
unique- ment moyennant paiement des tarifs habituellement en vigueur
chez VAB.
Les motor-homes dont la MMA est supérieure à 6,5 tonnes ont seulement
droit à un dépannage sur place.
D.

Placement de batteries

En cas de panne de batterie, notre patrouilleur peut, avec votre accord et
moyennant paiement, monter une nouvelle batterie. Les batteries
achetées auprès de VAB sont assorties d’une garantie de deux ans contre
tout défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les batteries
déchargées en raison d’une utilisation anor- male ou d’un stockage trop
long, pas plus que les batte- ries cassées ou chargées de manière
excessive.
E.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par les garanties ?

Nous n’intervenons pas (s’applique à toutes les garan- ties du chapitre III)
:
• si le véhicule se trouve déjà dans ou à proximité immédiate d’un atelier
de réparation ;
• dans le coût des pièces de rechange (y compris l’huile et le carburant)
utilisées lors du dépannage sur place. Les pièces ne seront placées
qu’avec votre autorisation et vous aurez à les payer sur place. Le coût des
pièces détachées montées dans le garage et la main-d’œuvre sont
également à votre charge ;
• pour des remorques non couplées à un véhicule affilié ou pour des
remorques utilisées à titre professionnel ; • pour des véhicules non affiliés
ou en cas d’absence de déclaration d’informations ou de déclaration
erronée ;
• pour des pannes répétées consécutives à la non-ré- paration du
véhicule ou à son mauvais entretien, ainsi que lors de tout mauvais
comportement manifeste, défaut de paiement ou toute autre utilisation
abusive dans le cadre du présent contrat ou dans le cadre d’un autre
contrat souscrit auprès de VAB.

En pareil cas, VAB se réserve le droit de refuser dé- finitivement la
prestation de services, sans que cela donne à l’affilié le droit de prétendre
VAB se réserve le droit également d’exiger le rembour- sement des frais
à un dédom- magement et ce, sans préjudice du droit de VAB de
éventuels de nettoyage du véhicule, in- térieur et/ou extérieur. Les traces réclamer éventuellement un dédommagement ;
d’usure ou de salissure anormales (c.-à-d. qui ne peuvent être éliminées
• pour les véhicules qui ne se trouvent pas sur la voie publique ou sur une
par un nettoyage normal) sont assimilées à des dégâts et sont aussi
voie privée asphaltée ;
intégralement à charge du bénéficiaire.
• pour les pannes ou accidents nés avant la souscription de l’assurance
Si le véhicule est endommagé sans que la responsa- bilité d’un tiers soit
et pour toutes leurs conséquences ;
engagée, le/la bénéficiaire devra acquitter une franchise de € 650, à
• lorsque nous devons faire appel à des services spécialisés de treuillage
condition que les conditions générales aient été parfaitement respectées. s’avérant indispensables lorsque les véhicules réguliers de VAB ne sont
En cas de sinistre total, le montant de la franchise sera porté à € 1250,
pas en mesure d’assurer l’intervention, par exemple lorsqu’un véhicule ne
sauf si les obligations découlant des présentes conditions générales n’ont se trouve pas sur un sol asphalté ou lorsqu’une ou plusieurs roues du
pas été respectées.
véhicule ne touchent plus le sol ;
A la demande du bénéficiaire, nous pouvons mettre une deuxième voiture • les véhicules, remorques ou caravanes dont la MMA ou le poids effectif
de remplacement à sa disposition.
est supérieur à 3,5 tonnes, d’une longueur de plus de 6,5 m et/ou d’une
Le coût opérationnel de cette deuxième livraison/ récupération lui sera
hauteur de plus de 3 m, ou les véhicules surbaissés et/ou équipés de
toutefois facturé, pour autant que sa responsabilité soit engagée (c.-à-d.
spoilers, sont toujours exclus du remorquage gratuit. Si vous avez souscrit
que les dégâts occasionnés au premier véhicule lui soient imputables).
et payé la garantie supplé- mentaire « motor-home Europe », vous avez
Seule VAB ou une personne mandatée par elle peut donner l’ordre
droit au remorquage gratuit, aux conditions prévues au cha- pitre 3C; les
d’effectuer des réparations à la voiture de remplacement.
autres exclusions demeurent également d’application dans ce cas.
VAB se réserve le droit de subordonner la mise à dispo- sition de la
• si le préposé de VAB estime que le conducteur n’est pas en état de
voiture de remplacement au paiement d’une caution par l’affilié. Le cas
conduire la voiture de remplacement en toute sécurité ;
échéant, la caution ne sera remboursée que si le véhicule ne présente
• les pannes affectant une remorque ne donnent pas droit à une voiture
pas de dom- mages supplémentaires. La voiture de remplacement sera
de remplacement ;
refusée si le patrouilleur estime qu’elle ne peut pas être conduite en toute • dans la livraison d’une voiture de remplacement si le conducteur de la
sécurité. Les amendes de roulage sont à charge de l’utilisateur et seront
voiture de remplacement ne dispose pas d’un permis en règle ayant été
majorées le cas échéant de € 65 de frais administratifs en faveur de VAB. délivré au moins 12 mois auparavant. Un permis de conduire provisoire
La voiture de remplacement ne peut servir à pousser
n’est pas considéré comme un permis en règle.
ou tracter d’autres voitures, à transporter des personnes ou des
Chapitre IV. Dépannage de véhicules à l’étranger
marchandises moyennant paiement, à prendre part à des épreuves de
vitesse ou à des compétitions. La sous-location du véhicule est
Dépannage
strictement interdite. VAB pourra recouvrer sur l’affilié les dommages qui
A.
pour- raient en résulter, augmentés de € 95 de frais adminis- tratifs. Dans
Dépannage sur place
ce cas, l’utilisation ultérieure de la voiture de remplacement pourra
1.
également être refusée.

Si le véhicule décrit est immobilisé à l’étranger à la suite d’un accident
(détérioration par vol, par vandalisme, y compris par la violence des
éléments) ou d’une panne, nous payons :
• les frais de dépannage ou de remorquage jusqu’au garage le plus
indiqué, à concurrence de € 500 maxi- mum ;
• le coût des pièces détachées nécessaires au bon fonc- tionnement du
véhicule, à envoyer si elles ne sont pas disponibles sur place et pour
autant qu’elles soient disponibles en Belgique.
Nous pouvons organiser ces services pour vous, mais vous devez tenir
compte du fait qu’à l’étranger, cer- taines routes sont soumises à une
réglementation contraignante particulière en matière de remorquage de
véhicules, lequel n’est donc pas toujours possible.
Le prix des pièces à réparer, les droits éventuels d’im- portation et la
main-d’œuvre dans le garage sont à votre charge. Si nous avançons ces
frais, vous aurez à les rembourser à votre retour en Belgique.
2.

Rapatriement du véhicule (en cas de réparation prenant plus
de 3 jours ouvrables)

Si le véhicule ne peut être réparé dans les 3 jours ou- vrables, nous
organisons à nos frais.
Pour le véhicule :
• le rapatriement jusqu’à votre lieu de résidence en Belgique ou jusqu’au
garage proche de chez vous ;
• le paiement des frais de gardiennage du véhicule à concurrence de €
375 maximum, jusqu’à ce qu’il soit rapatrié.
Pour les occupants assurés :
• le voyage retour. Nous déterminons nous-mêmes le choix du moyen de
transport ;
• une indemnisation pour les frais de voyage supplé- mentaire à
concurrence de € 250 maximum, si vous souhaitez poursuivre votre
voyage jusqu’à votre destination de vacances. À la fin des vacances,
nous organisons le rapatriement à partir de l’endroit où votre véhicule a
été abandonné ;
• les frais de séjour supplémentaires si vous choisissez de rentrer
immédiatement à la maison. L’indemnisa- tion se base sur une chambre
avec petit-déjeuner, à concurrence de € 75 maximum par jour et par
assuré, pendant une période maximale de 7 jours ;
• les frais de séjour supplémentaires si votre véhicule ou votre lieu de
séjour est devenu inutilisable, inac- cessible ou inhabitable à la suite de
feux de forêt ou de précipitations violentes (avec inondations, coulées de
boue). L’indemnisation se base sur une chambre avec petit-déjeuner, à
concurrence de € 125 maximum par jour, pendant une période maximale
de 10 jours pour l’ensemble des assurés.

Nous effectuons le rapatriement de votre véhicule quel que soit son âge, à
condition toutefois que vous le fassiez réparer en Belgique, ou lorsque le
rapatriement du véhicule est exigé par votre assureur.
En cas de vol de votre véhicule ou si vous êtes contraint d’abandonner sur
place votre véhicule déclaré en perte totale, nous indemnisons les droits
de douane réclamés par les autorités locales.
5.

Mise à disposition d’un chauffeur de remplacement

Si pour cause de maladie, d’accident corporel ou de dé- cès pendant le
voyage, le conducteur assuré du véhicule assuré n’est plus en mesure de
conduire et si aucun des autres occupants ne peut le remplacer, nous
envoyons
à nos frais un chauffeur de remplacement chargé de rapatrier le véhicule
et les autres assurés par le chemin le plus court jusqu’à votre résidence
en Belgique.
• Nous ne sommes pas tenus d’intervenir si le véhicule ne se trouve pas
en état de marche ou s’il ne répond pas aux prescriptions légales.
• Nous intervenons uniquement dans les frais de rému- nération et de
voyage du chauffeur de remplacement.
• Moyennant notre acceptation préalable, vous pouvez désigner vousmême un chauffeur de remplacement. Dans ce cas, nous payons le
transport et une indemni- té forfaitaire de € 50 par jour pour les frais de
nuitée et autre dépenses, sur la base de trajets quotidiens de minimum
500 km. Vos propres frais de voyage (hôtels, restaurants, carburant,
péages et réparations éven- tuelles au véhicule) restent à votre charge.
Si du fait de la présence du chauffeur, un ou plusieurs assurés ne trouvent
plus place à bord du véhicule, nous remboursons les frais du voyage
retour. Nous choisis- sons nous-mêmes le moyen de transport.
B.

Voiture de remplacement à l’étranger

La voiture de remplacement ne s’applique qu’au véhi- cule dont le numéro
d’immatriculation est mentionné dans l’option voiture de remplacement à
l’étranger et à la condition que vous ayez payé la prime. Sauf indica- tion
contraire, les garanties décrites ci-après ne sont pas cumulables avec les
conditions générales régissant le contrat de base, dont cette option
constitue une exten- sion et/ou une formule alternative.
1.

Le droit à une voiture de remplacement

Vous avez droit à une voiture de remplacement ou à un mode de transport
alternatif lorsque le véhicule en panne n’est pas réparable dans les 48
heures (ou ne peut être retrouvé). En Belgique, le droit est acquis lorsque
le véhicule est immobilisé à la suite d’un acci- dent survenu au cours des
Pour les bagages :
7 jours précédant la date de départ à l’étranger et pour autant que la
• les frais de transport supplémentaires pour le transfert de vos bagages réparation ne puisse être effectuée à temps.
à votre domicile, à concurrence de € 250 maximum, si vous êtes contraint En concertation avec notre centrale d’alarme, vous pouvez utiliser une
d’abandonner une partie de vos bagages sur place.
voiture de tourisme de classe B (compacte) ou un modèle équivalent, en
Si vous avez choisi l’option voiture de remplacement, certaines des
remplacement de votre propre véhicule en panne à l’étranger. Si nous ne
garanties énumérées ci-dessus sont rem- placées par les garanties
sommes pas en mesure de mettre une voiture de remplacement à
décrites dans cette option.
disposition, nous prévoyons un autre mode de transport.
Nous nous chargeons du rapatriement de votre véhicule quel que soit son L’âge minimum pour la conduite d’une voiture de rem- placement est de
âge, à condition toutefois que vous le fassiez réparer en Belgique, ou
21 ans et le bénéficiaire doit être titulaire d’un permis de conduire en
lorsque son rapatriement est exigé par votre assureur (par exemple, à des règle. Un permis de conduire provisoire n’est pas considéré comme un
fins d’expertise).
permis valable dans le cadre de ce service.
3.

Indisponibilité du véhicule (en cas de réparations ne durant
pas plus de 3 jours ouvrables)

2.

L’intervention

Nous indemnisons :
• soit les frais de location réels pendant la durée rési- duelle du voyage,
plafonnée à 30 jours. Si la panne mécanique ou l’accident intervient à la
fin du voyage, la garantie est limitée à un maximum de 7 jours, ou de 5
jours si vous rentrez avec un moyen de transport autre qu’une voiture de
location. Si le propre véhicule de l’assuré est réparable avant la fin de sa
période de vacances ou dans un délai de 3 jours et si la distance jusqu’au
lieu de résidence ne dépasse pas 250 km, nous pouvons lui demander de
restituer lui-même le véhicule loué et d’aller récupérer lui-même le véhicule réparé. L’assuré autorise le garagiste à procéder à la réparation si
celle-ci peut être réalisée de manière raisonnable et professionnelle. Par
frais de location réels, on entend le prix de location, majoré des éventuelles « drop charges ». Les frais de transports en commun en seconde
classe vers l’endroit de prise en charge et de restitution de la voiture de
location sont également remboursés. Si vous souhaitez une voiture de
location d’une classe supérieure à un véhicule de la classe B (compacte),
nous nous efforcerons de vous donner satisfaction. Les frais
supplémentaires seront néanmoins à votre charge. Notre centrale
Vol du véhicule
4.
d’alarme peut exiger une garantie de la part de l’assuré pour le paiement
de ces frais supplémentaires ;
En cas de vol de votre véhicule nous organisons à nos frais votre retour en • soit les frais de transports en commun vers la destina- tion de vacances
Belgique, ainsi que celui des occu- pants assurés. Nous choisissons
à justifier et/ou retour à concurrence de € 620 maximum si vous ne
nous-mêmes le moyen de transport. Si votre véhicule volé est retrouvé en souhaitez pas faire usage d’une voiture de remplacement ou si nous ne
état de marche après votre retour en Belgique :
pouvons pas en mettre une à votre disposition. Si votre véhicule ne peut
• nous organisons à nos frais le rapatriement de votre véhicule jusqu’à
être réparé à l’étranger, nous prévoyons également un rapatriement
votre résidence en Belgique ou jusqu’au garage proche de chez vous ;
éventuel à par- tir de la résidence de vacances. Les frais supplémen• ou nous vous remboursons les frais de déplacement pour aller
taires pour le transport de bagages sont indemnisés à concurrence de €
rechercher le véhicule sur place. Nous choi- sissons nous-mêmes le
250 maximum si vous ne pouvez les emmener avec vous.
moyen de transport.
Si le véhicule peut être réparé dans les 3 jours ou- vrables, nous
indemnisons :
• les frais justifiés de séjour supplémentaires, à concur- rence de € 75
maximum par jour et par assuré pen- dant une durée maximale de 7 jours.
En cas de frais de séjour supplémentaires, nous intervenons sur la base
de la nuitée et du petit-déjeuner ;
• si le véhicule a été réparé à l’étranger, vous avez en outre droit à une
vérification gratuite de la réparation dans le centre de diagnostic de VAB,
à Zwijndrecht ;
• les frais du voyage retour vers le lieu de résidence en Belgique si vous
ne pouvez attendre sur place la fin de la période de vacances pour des
motifs impérieux. Nous choisissons nous-mêmes le moyen de transport.
Nous mettons ensuite à votre disposition un seul bil- let de voyage pour
aller rechercher le véhicule réparé.
Si vous avez choisi l’option voiture de remplacement, la garantie ci-dessus
est remplacée par les garanties décrites dans cette option.

3.

Obligations

Vous êtes tenu de nous fournir tous renseignements utiles que nous
jugeons nécessaires concernant le sinistre. En cas d’accident, l’assuré
nous fournira une copie de la déclaration d’accident, accompagnée d’une
attestation de la compagnie d’assurances confirmant la date de
l’accident.
Si vous recevez une voiture de remplacement, vous êtes tenu :
• de signaler au loueur ou à son assureur les dégâts de la manière la plus
complète possible et dans les délais les plus brefs possibles ;
• de restituer le moyen de transport à l’endroit et à l’heure convenus, dans
l’état où vous l’aviez réceptionné ;
• de vous conformer aux conditions générales du
contrat de l’entreprise de location ayant mis le moyen de transport à votre
disposition.
VAB pourra vous refacturer les frais éventuellement liés au non-respect
des conditions.
C.

Dépannage de motor-homes (MMA > 3,5 tonnes)

Si vous avez souscrit et payé la garantie « motor-homes », vous avez droit
à toutes les garanties de l’assistance dépannage à l’étranger pour votre
motor-home dont la MMA ne dépasse pas 6,5 tonnes. Vous bénéficiez
égale- ment de garanties plus larges :
• les frais de dépannage ou de remorquage jusqu’au garage le plus
indiqué sont indemnisés à concurrence de€800aulieude€500;
• sur le plan géographique, nous intervenons également dans les pays du
bassin méditerranéen tels que la Turquie, l’Égypte, la Syrie, le Liban,
Israël, la Palestine, la Tunisie et le Maroc ;
• si vous avez souscrit l’option voiture de remplace- ment à l’étranger,
vous pouvez combiner la voiture de remplacement et les frais de séjour.
Les utilisateurs de motor-homes plus lourds n’ayant pas le droit de faire
rapatrier leur motor-home vers la Belgique, ils doivent le faire réparer sur
place.

chronique ou déjà diagnostiquée. Le mé- decin traitant doit attester au
moment de la réservation que l’assuré était bien en état de voyager au
moment de la réservation du voyage et de la souscription de la présente
assurance et s’il appert avant le départ que l’assuré n’est plus en mesure
d’effectuer le voyage.
• Décès ou hospitalisation d’un membre de la famille d’accueil au sein de
laquelle l’assuré avait prévu de passer ses vacances.
• Lorsque l’assuré ne peut, pour des raisons médicales, subir les
vaccinations exigées par le voyage.
• L’apparition de complications ou de problèmes en cours de grossesse
de l’assurée ou d’un membre de la famille jusqu’au premier degré, y
compris l’accouche- ment prématuré d’au moins 4 semaines avant le
terme normalement prévu.
• La grossesse de l’assurée ou de l’épouse/compagne de l’assuré, à
condition que le voyage soit programmé pendant les 12 dernières
semaines de la grossesse et que l’assurée n’en avait pas connaissance
au moment de la réservation du voyage.
• Lorsque vous ou un membre de la famille jusqu’au
1er degré êtes appelé dans les 7 jours précédant le départ ou pendant le
voyage pour une transplantation d’organe en urgence (en tant que
donneur ou en tant que receveur).
2.

Travail et études

• La résiliation par l’employeur, pour raisons écono- miques, contrat de
travail de l’assuré, de son conjoint/ partenaire ou d’un des parents d’un
étudiant assuré qui a réservé le voyage.
• La suppression par l’employeur du congé accordé à l’assuré en raison
de l’indisponibilité d’un collègue qui remplace l’assuré pour cause de
maladie, d’accident ou de décès.
• La présence obligatoire de l’assuré résultant de la conclusion d’un
nouveau contrat de travail conclu pour une durée de minimum 3 mois
ininterrompus.

• La présence indispensable de l’assuré exerçant une activité
indépendante ou une profession libérale, suite à l’indisponibilité de son
remplaçant pour cause de maladie, d’accident ou de décès et dont le
(applicable à toutes les garanties du chapitre IV) :
nom est stipulé dans l’attestation d’affiliation.
• les frais d’entretien normaux ou le prix des pièces détachées ou la main- • La présence obligatoire de l’assuré en tant qu’étudiant afin de présenter
d’œuvre facturée par le garage ;
un examen de rattrapage durant la période comprise entre la date de
• les frais de carburant ou de lubrifiants ;
départ et 30 jours après la date de retour du voyage.
• le mauvais état manifeste du véhicule ;
• L’annulation du congé d’un militaire de carrière pour cause de mission à
• les sinistres survenus en dehors de la zone de coul’étranger, à condition que l’ordre de mission n’ait été transmis qu’après la
verture ;
réservation du voyage.
• aucune couverture n’est accordée pour des voitures
• La mutation professionnelle de l’assuré, pour autant que celle-ci exige
louées en Belgique ou à l’étranger ;
un déménagement.
• tous les sinistres survenus avant la souscription de la
garantie ;
3.
Domicile
• les réparations, les dommages occasionnés, la prime
d’assurance supplémentaire pour occupants dans le cadre de la location • D’importants dégâts matériels aux biens immobi- liers appartenant à
d’une voiture de remplacement.
l’assuré ou loués par ce dernier, survenus dans les 30 jours précédant la
date de départ ou pendant le voyage.
V. ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE
• La résiliation d’un contrat de location, lorsque le domicile doit être libéré
dans les 30 jours précédant le départ ou pendant le voyage et que
A.
La garantie
l’assuré n’a été informé de cette résiliation qu’après la réservation et dans
les 3 mois précédant le départ.
La garantie indemnise les frais d’annulation ou de modification
applicables selon les conditions du contrat de voyage (transport, séjour
4.
Motifs juridiques
ou location de la résidence de vacances comprenant au moins 1 nuitée
en dehors du domicile en mentionnant la période de séjour et fixé
• La présence obligatoire de l’assuré comme témoin ou juré devant le
contractuellement en mentionnant la période de séjour et l’indemnité de
tribunal pendant la période des vacances.
rupture) au moment de la réalisation de l’un des motifs suivants :
• Lorsque vous ou un membre de la famille jusqu’au 1er degré êtes
appelé dans les 7 jours précédant le départ ou pendant le voyage pour
1.
Rais ons de santé
des actes juridiques de la part d’instances officielles lors de l’adoption
d’enfant.
Les raisons de santé doivent être constatées par un médecin agréé et
• Refus du visa de voyage par les autorités du pays de destination.
doivent rendre impossible le contrat de voyage conclu.
• La dissolution définitive du mariage, pour autant que la procédure de
• Décès, maladie ou accident :
divorce n’ait pas encore été entamée au moment de la réservation du
- de l’assuré, de son partenaire, d’un parent ou
voyage. Cette clause vaut aussi pour la dissolution d’un contrat de
allié jusqu’au deuxième degré, en ce compris
cohabi- tation passé devant notaire.
les membres de la belle-famille ;
- de la personne qui cohabite avec l’assuré au
5.
Crimes
même lieu de résidence et qui en a la charge
ou la garde ;
• Lorsque l’assuré a été victime d’un car- ou home- jacking dans les 7
- du fiancé/de la fiancée ou de la personne avec
jours précédant la date de départ.
laquelle l’assuré a déjà pris des dispositions de mariage, ainsi que les
• Lorsque l’assuré ou un membre de la famille jusqu’au 2e degré a été
membres de sa famille jusqu’au 1er degré ;
victime d’un kidnapping, y compris la disparition ou le rapt d’enfants par
- de la personne désignée dans l’attestation d’assurance et chargée de la l’un des parents.
garde de l’enfant mineur ou handicapé de l’assuré ;
• Le vol avec violences ou effraction, dans les cinq jours précédant le
- de l’ex-conjoint de l’assuré, rendant impossible l’accueil des enfants
départ, des documents d’identité ou des titres de transport
n’accompagnant pas l’assuré en voyage ;
indispensables pour le voyage.
- d’une personne que vous avez préalablement désignée dans
• Le vol, l’accident ou l’incendie du véhicule de l’assuré au moment du
l’attestation d’affiliation.
départ ou pendant le trajet vers la destination de vacances. La panne
• Lors du décès d’un membre de la famille jusqu’au 3e degré dans les 15 mécanique n’est pas assurée.
jours avant le départ, ou de l’hospi- talisation, pendant au moins 5 jours,
d’un membre de la famille jusqu’au 3e degré vivant seul.
6.
Autres motifs
• Un traitement médical urgent et imprévu de l’assuré
ou d’un membre de la famille jusqu’au 2e degré atteint d’une maladie
• En cas de vacances sportives ou actives (congés spor- tifs, ski,
D.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par les garanties ?

trekking...) : maladie ou accident qui affecte la condition physique de
l’assuré à ce point que, sans l’empêcher d’entreprendre le voyage
proprement dit, lui interdit de participer aux activités réservées à l’avance.
• Un retard au moment de l’embarquement prévu dans le contrat de
voyage, au départ ou au cours d’une escale, à la suite d’une
immobilisation de plus d’une heure survenue sur le trajet vers le lieu de
l’embar- quement en raison d’un accident de circulation. La garantie est
étendue aux retards en raison d’une panne mécanique, à condition que
l’assuré puisse présenter une attestation émanant d’une entreprise de
dépannage ou d’un club automobile agréé.
• Une grève sauvage (non annoncée) au lieu de départ en Belgique,
ayant retardé l’accès au lieu d’embar- quement.
Ces garanties (A.1 à A.6) sont également acquises à l’as- suré en cas
d’annulation par le compagnon de voyage (l’unique personne ou l’unique
couple, en ce compris les membres de la famille vivant sous le même toit)
pour l’une des causes reprises ci-dessus, à condition qu’il ait également
souscrit l’Assistance Voyage de VAB pour la garantie Frais d’annulation et
que, du fait de l’annulation du compagnon de voyage, l’assuré se trouve
dans l’obli- gation d’entreprendre seul son voyage.
7.

Couverture en cas de retard

En cas de retard à l’arrivée à la destination finale, par rapport à l’heure
mentionnée sur le titre de transport (train ou avion) faisant l’objet de la
présente police. Des billets simples pour un aller et un retour peuvent être
assurés. Nous accordons un chèque de voyage en guise de
dédommagement, à faire valoir auprès de l’agence de voyage à l’origine
de la souscription du contrat d’assu- rance. Le chèque est valable jusqu’à
18 mois à partir de son émission.
L’indemnisation se calcule comme suit :
• Retard de 2 heures : chèque de voyage de € 50
• Retard de 3 heures : chèque de voyage de € 70
• Retard de 4 heures : chèque de voyage de € 85
• Retard de 6 heures ou plus : chèque de voyage de € 100
Nous ne sommes pas tenus d’intervenir en cas de retards lors de transits
ou pendant le voyage de retour. Les annulations de vols ou de trains par
la société de transport ne sont pas non plus comprises.
B.

susceptible d’engendrer l’annulation du voyage, il en informera
immédiatement l’agence de voyage ou le tour opérateur. L’intervention
sera toujours calculée sur la base des frais d’annulation dus
conformément aux conditions du contrat de voyage, en cas d’annulation
dans les 48 heures après que l’assuré a eu connaissance de l’événement
ayant provoqué l’annulation.
Nous indemnisons :
En cas d’annulation
• 100 % de l’indemnité de rupture due contractuelle- ment par l’assuré. Si
le montant assuré n’est pas égal au coût total du voyage, la règle
proportionnelle et d’application. Dans ce cas, l’indemnité sera calculée
sur la base du rapport entre le montant assuré et le coût total du voyage ;
• les suppléments de frais d’hôtel et/ou de modification occasionnés
lorsque le partenaire de voyage assuré annule et que l’autre assuré
décide de partir seul en voyage. Notre intervention ne dépassera en
aucun cas les frais d’annulation contractuels ;
• en cas d’immobilisation du véhicule privé, l’assuré peut quand même
débuter le voyage avec une voiture de location. Dans ce cas, nous
intervenons dans le loyer net de la voiture jusqu’à concurrence du montant des frais d’annulation imputables.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par les garanties ?

• Les lésions corporelles ou le décès des suites d’un accident ou d’une
maladie pour lesquels, au moment de la souscription du contrat
d’assurance, un traite- ment médical ou paramédical était déjà prescrit
par le médecin traitant.
• Une maladie congénitale évolutive.
• En cas de maladies prédiagnostiquées en phase
terminale ou à un stade très avancé au moment de la réservation du
voyage, les garanties sont limitées au décès ou à une menace de décès
imminent.
• Les accidents ou troubles résultant :
- de la pratique d’ascension en montagne par
voies non frayées, de la chasse au gros gibier, de la spéléologie, de la
pêche sous-marine ou des sports de combat ;
- de la participation à toutes courses, essais ou épreuves de vitesse ;
- de la pratique de sports à titre professionnel ou contre rémunération, y
compris les entraîne- ments s’y rapportant.
• Les troubles psychiques, psychosomatiques, mentaux ou nerveux, y
compris les cas d’angoisse, de dépres- sion, de névrose ou de psychose,
sauf si ces troubles exigent une hospitalisation (ambulatoire).
• L’interruption volontaire de grossesse.
• L’insolvabilité de l’assuré.
• Les retards causés par des problèmes de
circulation et autres incidents ordinaires.
• Les frais administratifs, de visa et autres
frais analogues.
Les exclusions mentionnées ci-dessus sont non seu- lement applicables à
l’assuré mais également aux personnes dont l’état médical est à l’origine
de la de- mande d’intervention et pour autant que l’assuré en ait
connaissance.

Les péages, l’essence ou les frais d’assurance éventuels ne sont pas pris
en charge.
En cas d’interruption du voyage
• la partie non récupérable du montant payé du voyage, au pro rata du
nombre de jours de vacances n’ayant pas té pris, à compter du moment
du retour à la maison ou à partir de la date d’hospitalisation à l’étranger. Si
le montant assuré n’est pas égal au coût total du voyage, la règle
proportionnelle est d’application. Dans ce cas, l’indemnité sera calculée
sur la base du rapport entre le montant assuré et le coût total du voyage ;
• si le contrat de voyage comprend des frais de trans- port, nous
prévoyons le remboursement de la partie non récupérable du prix du
transport, dans la mesure où les frais de retour n’ont pas été réglés dans
le cadre d’une autre garantie (assistance, etc.) ;
En cas de modification de la date de départ (au lieu d’annuler)
• nous prenons à notre charge les frais administratifs et un bonus
supplémentaire de € 50 pour autant que celui-ci ne dépasse pas les frais
d’annulation. Notre intervention ne dépassera en aucun cas le montant
assuré prévu.
Le montant assuré s’élève à ce qui suit
• dans le cas d’une police temporaire : le montant indi- qué dans
l’attestation d’affiliation, avec un maximum de € 20.000 par assuré et par
voyage, avec un maxi- mum de € 50.000 par famille et par voyage ;
• dans le cas d’une police annuelle : maximum € 2.500 par assuré et par
voyage, et maximum € 10.000 par voyage pour tous les membres de la
famille réunis. Moyennant paiement d’une prime supplémentaire, ces
montants peuvent être doublés jusqu’à un maxi- mum de € 5.000 par
assuré et par voyage, et jusqu’à un maximum de € 20.000 par voyage
pour tous les membres de la famille réunis.
Aucune franchise n’est appliquée. Nous n’intervenons pour compléter
l’assurance obligatoire de l’organisateur de voyage qu’en cas
d’assurances temporaires avec la formule ‘assurance comprise dans le
prix du voyage’.
VI. BAGAGES
A.

Bagages assurés

Tous les objets et effets que vous emportez de chez vous en voyage pour
votre usage personnel :
• les vêtements ou objets portés sur vous ;
• des objets de valeur tels que bijoux, montres, fourrures, jumelles et du matériel électronique ;
• des équipements sportifs ;
• du matériel de camping, c’est-à-dire les tentes, les
ustensiles de camping.
Ces objets sont assurés dans les circonstances suivantes :
• la détérioration totale ou partielle, le vol ainsi que la non-livraison des
bagages confiés à une entre- prise de transport ;
• l’achat d’articles de première nécessité lorsque les bagages sont livrés
à l’étranger par une entreprise de transport avec un retard de 12 heures
C. Comment demander le remboursement ?
minimum ;
• la détérioration totale ou partielle de biens trans- portés dans une voiture
Le remboursement peut être demandé en complétant le document ajouté (y compris dans un mo- tor-home ou une caravane) à la suite d’un
à la fin des conditions générales et ce, en l’envoyant en même temps que accident de circulation, d’un incendie ou d’un vol ;
les justificatifs originaux :
• les biens volés à bord d’une voiture à condition qu’il y ait des traces
• en cas de retard à la destination finale : la carte d’embarquement ainsi
d’effraction, que l’effraction ait eu lieu entre 6 heures et 22 heures et que
que l’attestation du transpor- teur (compagnie de navigation aérienne ou
les biens
chemins de fer) ;
se soient trouvés dans un espace coffre totalement séparé (non visible de
• le bon de commande et/ou la facture ;
l’extérieur) ;
• en cas de motifs médicaux : un certificat médical. Si la
• les bagages sous la surveillance de l’assuré ou portés au corps par
maladie ou l’accident s’est produit pendant le séjour à l’étranger, le
l’assuré en cas de détérioration à la suite d’un incendie, d’une explosion,
certificat doit être établi par un médecin local.
de forces de la nature, de dégâts des eaux ou de vol commis avec
Pour une interruption du voyage, vous êtes tenu d’effec- tuer auprès de
violences sur la personne ;
nous une déclaration écrite, dans les 7 jours du retour en Belgique.
• des bagages dans une chambre d’hôtel ou une résidence de vacances
Pour une annulation, il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de détérioration à la suite d’un incendie, d’une explosion ou de
et utiles pour limiter les frais d’annulation à un minimum, c’est-à-dire qu’à dégâts des eaux et d’un vol avec traces d’effraction ;
partir du moment où l’assuré aura pris connaissance d’un événe- ment
• du matériel de camping entreposé dans un cam- ping réglementé en

cas de détérioration à la suite d’un incendie, d’une inondation, de la
foudre, d’une tempête ou d’autres forces de la nature, ainsi qu’à la suite
d’une tentative de vol ;
• le bris de skis lors de la pratique de sports d’hiver ; • le vol de skis ou
d’un snowboard appartenant à
l’assuré, même s’ils étaient abandonnés sans surveillance dans les endroits prévus à cet effet ; • la perte, la dégradation
ou la non-livraison de
chaises roulantes, confiées à un transporteur, sont couvertes jusqu’à €
2.000 maximum, en plus du montant normalement assuré.

VII. ASSISTANCE- DÉPANNAGE DE VÉLOS

1.

Le présent contrat couvre tous les deux-roues utilisés par les personnes
mentionnées dans le contrat. Sont assimilés à des deux-roues : tous les
vélos (électriques), triporteurs, VTT, vélos à vocation sportive, vélomoteurs
(max. 50 cm3) et scooters (max. 50 cm3) disposant de maximum 2 roues.
2.

B.

Quels sont les vélos couverts ?

Quand l’a ssistance est- elle accordée ?

Comm ent l’indemnité est- elle calculée ?

Si des bagages sont perdus, volés ou endommagés de façon irréparable :
• les bagages sur la base de la valeur actuelle : cette valeur est calculée
sur la base du prix d’achat du bien, diminué d’une dépréciation forfaitaire
fixée à 10 % par année commencée à compter de la date de fac- turation.
Si le montant du dédommagement ne peut être fixé à l’amiable, il sera
estimé par deux experts choisis par les deux parties et éventuellement par
un troisième expert pour les départager. Leur décision est contraignante
pour les deux parties ;
• chaque objet (à l’exception des chaises roulantes) est assuré jusqu’à 30
% maximum du montant total assuré. Spécifiquement pour le bris de skis,
la valeur assurée ne dépasse jamais € 250 ;
• une franchise de € 50 est appliquée ;
• si les bagages ont été endommagés de façon réparable : remboursement des frais de réparation. L’in- demnité prévue dans
ce cas ne peut jamais dépasser celle prévue pour un bien irréparable.
Si les bagages ont été retardés :
• indemnisation des achats de première nécessité sur la base des
factures d’achat, avec un maximum de € 250 par assuré ;
• aucune franchise n’est appliquée.
Le montant total assuré s’élève à ce qui suit :
• pour une police annuelle : € 1.250 pour une formule avec une prime
individuelle ou € 2.500 pour une formule avec une prime familiale ;
• pour une police temporaire : le montant spécifié dans l’attestation
d’affiliation, avec un maximum de € 5.000.

La garantie s’applique au cycliste assuré victime d’une immobilisation
imprévue d’ordre technique ou légal
en Belgique, Luxembourg ou aux Pays-Bas et à une distance d’au moins
1 km du domicile de l’ayant-droit. L’immobilisation doit être la
conséquence d’un accident, d’un défaut technique, d’un pneu crevé, d’un
problème de batterie, d’un acte de vandalisme, d’un vol ou d’une tentative
de vol. L’assistance au vélo n’est accordée
que s’il se trouve sur une voie accessible à un véhicule d’assistance de
VAB.
3.

En quoi consiste l’assistance- dépannage ?

• l’envoi sur place d’un patrouilleur VAB ;
• si le patrouilleur VAB est dans l’impossibilité de
remettre le vélo en état de marche, le cycliste assuré a droit à 1 transport
gratuit du vélo affilié. Le vélo est conduit à l’endroit le plus approprié pour
sa répara- tion. Des trajets supplémentaires peuvent être ac- cordés à titre
exceptionnel moyennant paiement aux tarifs VAB en vigueur (info : 03 253
61 11). Pendant ce trajet, le cycliste peut également être emmené par le
patrouilleur jusqu’à la destination finale du vélo. Nous ne sommes pas
responsables des bagages emmenés durant le transport ;
• en cas de vol du vélo, nous organisons et prenons en charge les frais de
transport de l’ayant-droit jusqu’à son lieu de départ ou d’arrivée en
Belgique, jusqu’à concurrence de € 80. Cette garantie n’est accordée que
si l’ayant-droit peut prouver qu’il a pris toutes les mesures de précaution
pour limiter au maximum le risque de vol du vélo et s’il a déclaré le vol à la
C. Qu’est-ce qui n’est pas couvert par les garanties ?
police ;
• si au moment de l’intervention, l’ayant-droit est l’unique accompagnateur
• les objets d’art, antiquités, tapis, meubles, instruments de musique, le
d’un ou de plusieurs enfants mineurs, nous organisons également le
matériel vidéo et audio non portable, marchandises à usage
transport
professionnel, les prothèses, les lentilles de contact, les lunettes, les
des enfants (jusqu’à 4 enfants max.). Dans ce cas, les vélos non
documents, l’argent ou les papiers de valeur, les collections, toutes armes immobilisés et non affiliés sont exclus de ce transport.
et munitions ;
• la détérioration totale ou partielle de bagages causée :
4. Qu’est-ce qui n’est pas couvert par les garanties ?
- par des conditions climatiques, la vermine, le
• les pannes récurrentes du vélo dues à un manque d’entretien ;
vice propre, l’usure normale, le manque d’embal- lage, les pannes d’ordre • dans les pannes et les dysfonctionnements, le prix des pièces
électrique, électronique ou mécanique ou à la suite d’une réparation, d’un détachées, les frais d’entretien du vélo et les frais de réparation lorsque le
nettoyage ou d’une restauration ;
vélo se trouve déjà chez un réparateur (y compris les frais de devis et de
- par l’écoulement de récipients, les coups, les rayures, les éclats d’émail démontage par le réparateur du vélo) ;
et les bris d’objets fragiles, sauf si ces dégâts résultent d’un acci- dent de • la résolution de problèmes d’antivol du vélo, sauf si l’ayant-droit apporte
circulation ;
la preuve incontestable qu’il est bien le propriétaire du vélo ;
• la détérioration totale ou partielle et le vol de matériel de sport (à
• les trajets organisés pour lesquels les organisateurs ont prévu une
l’exception des skis), motocyclettes, vélos, voitures d’enfants, chaises
assistance technique. Il ne peut être fait appel à VAB que si cette
roulantes, etc. pendant leur utilisation, ou les bagages transportés par un assistance ne parvient pas à résoudre le problème ;
véhicule à deux roues ou à bord d’un véhicule décapotable ou ouvert ou à • les pannes résultant de l’utilisation de pièces de rechange non
l’exté- rieur du véhicule, sauf en cas d’accident de circulation ;
originales.
• le vol d’objets précieux abandonnés dans une voiture, un autre moyen
MENTIONS LÉGALES OBLIGATOIRES
de transport, une tente ou une cara- vane, ainsi que la non-livraison de
ces objets s’ils ont été confiés à une entreprise de transport ;
• le vol de tous bagages abandonnés dans un véhicule entre 22h et 6h ou Vie privée
dans une voiture non fermée ;
• l’oubli, la perte ou le vol de bagages laissés sans surveillance, ainsi que VAB respecte la vie privée de ses membres, clients et utilisateurs de son
les dommages subis en cette circonstance ;
site internet. La récolte de données personnelles et l’usage que VAB en
• la confiscation, la détention ou la saisie de bagages par les autorités ;
fait est conforme
• la perte de jouissance et tous autres dommages indirects ;
à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
• les frais de remplacement des serrures.
de la vie privée. En cas d’affiliation, ces données sont enregistrées dans
Les assurés doivent prendre toutes les mesures néces- saires et utiles par une banque de données, dont le propriétaire n’est autre que la sa VAB,
rapport à la protection des bagages.
Pastoor Coplaan, 100, à 2070 Zwijndrecht. Les données personnelles
relatives à l’assuré que vous communiquez servent à VAB et à l’assureur à
D. Comment demander le remboursement ?
conclure, à gérer et à exécuter le contrat d’assurance. Dans cette optique,
il peut arriver que nous ayons à traiter des données personnelles à
En cas de dommages, vous devez demander le rem- boursement à VAB. caractère médical. L’assuré autorise librement VAB et l’assureur à utiliser
Vous pouvez utiliser pour ce faire le document qui a été ajouté aux
ces données médicales dans le cadre et le contexte de la présente
présentes conditions. En dehors des factures d’achat, vous devez
assurance. Vous trouverez plus d’infos sur l’utilisation des données par
également joindre plusieurs justificatifs :
l’assureur et sur vos droits dans la clause vie privée de l’assureur,
• le procès-verbal établi par les autorités locales en cas de détérioration
disponible sur le site web de l’assureur (www.kbc.be/ privacy). Vous
lors d’un accident de circulation ou lors d’un vol ;
pouvez aussi en obtenir gratuitement une version papier sur simple
• en cas de détérioration ou de non-livraison par une société de transport, demande auprès de l’assureur. VAB utilise également ces données pour
vous devez d’abord introduire une demande auprès de la société de
répondre aux questions de ses membres et pour les tenir informés des
transport. Vous pouvez ensuite nous communiquer le décompte origi- nal, activités de VAB, ainsi qu’à des fins de marketing, telles que la
accompagné des copies des factures et comptes. S’ils refusent
présentation de services ou de produits, d’avantages et de promotions
d’intervenir, nous vous demandons une attestation de refus d’intervention, auprès des partenaires
accompagnée des factures originales, des étiquettes des bagages et des de VAB, de gestion du fichier de clients, de marketing (direct), de
billets d’avion.
relations publiques et d’activités en qualité d’intermédiaire. Ces données
Vous ne pouvez pas effectuer une renonciation à recours en faveur
peuvent être transmises
d’éventuels tiers responsables.
à des organisations liées à VAB par contrat, sauf oppo- sition expresse du

membre ou du client. Pour ce faire,
il lui suffit d’écrire au Service Clientèle de VAB, Pastoor Coplaan 100 à
2070 Zwijndrecht en joignant une copie de sa carte d’identité. Toute
personne dispose d’un droit de communication, de regard, d’accès et de
correction de ses données personnelles. Il suffit pour cela de contac- ter
le Service Clientèle de VAB par courrier avec copie de sa carte d’identité.
Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées à des fins
de formation et de traitement des litiges.
Fraude
Afin de garantir la solidarité entre les assurés et évi- ter d’avoir à
augmenter inutilement les primes, nous sommes très vigilants en matière
de fraude. La fraude à l’assurance est un délit passible de poursuites
pénales.

3. ANNULATIEVOORWAARDEN
a) SURFCAMPS
- Heb je een omniumverzekering genomen?
Dan kan je tot op een dag voor vertrek, mits een geldige reden (ziekte, ongeval, overlijden, herexamen), annuleren en
krijg je de volledige reissom min de kost van de verzekering teruggestort. Stuur een geldig bewijsje door naar
info@boardx.be en dan wordt een annulatiedossier bij VAB aangemaakt en zullen zij het totaalbedrag terugstorten.
Opgelet: Bij herexamens dient het herexamen tijdens de week van je reis te vallen! Een herexamen net voor of net na
je reis wordt niet als een geldige reden voor annulatie aanvaard.
- Heb je enkel een annulatieverzekering genomen?
Dan kan je ook tot een dag voor vertrek, mits een geldige reden (ziekte, ongeval, overlijden, herexamen), annuleren
en krijg je de volledige reissom min de kost van de verzekering teruggestort. Stuur een geldig bewijs door naar
info@boardx.be en dan storten wij het totaalbedrag terug.
Opgelet: Bij herexamens dient het herexamen tijdens de week van je reis te vallen! Een herexamen net voor of net na
je reis wordt niet als een geldige reden voor annulatie aanvaard.
- Heb je geen omnium- of annulatieverzekering genomen?
Annuleer je meer dan 12 weken voor afreis, dan storten we je volledige reissom terug.
Annuleer je minder dan 12 weken voor afreis, dan gelden volgende annulatiekosten en wordt slechts een deel
van je reissom teruggestort:
-

Minder dan 12 weken voor afreis: 50% van de totale reissom
Minder dan 8 weken voor afreis: 20% van de totale reissom
Minder dan 4 weken voor afreis: 0% van de totale reissom

b) SNOWCAMPS
- Heb je een omniumverzekering genomen?
Dan kan je tot op een dag voor vertrek, mits een geldige reden (ziekte, ongeval, overlijden, herexamen), annuleren en
krijg je de volledige reissom min de kost van de verzekering teruggestort. Stuur een geldig bewijsje door naar
info@boardx.be en dan wordt een annulatiedossier bij VAB aangemaakt en zullen zij het totaalbedrag terugstorten.
Opgelet: Bij herexamens dient het herexamen tijdens de week van je reis te vallen! Een herexamen net voor of net na
je reis wordt niet als een geldige reden voor annulatie aanvaard.

- Heb je enkel een annulatieverzekering genomen?
Dan kan je ook tot een dag voor vertrek, mits een geldige reden (ziekte, ongeval, overlijden, herexamen), annuleren
en krijg je de volledige reissom min de kost van de verzekering teruggestort. Stuur een geldig bewijs door naar
info@boardx.be en dan storten wij het totaalbedrag terug.
Opgelet: Bij herexamens dient het herexamen tijdens de week van je reis te vallen! Een herexamen net voor of net na
je reis wordt niet als een geldige reden voor annulatie aanvaard.

- Heb je geen omnium- of annulatieverzekering genomen?
Annuleer je meer dan 16 weken voor afreis, dan storten we je volledige reissom terug.
Annuleer je minder dan 16 weken voor afreis, dan gelden volgende annulatiekosten en wordt slechts een deel van
je reissom teruggestort:
-

Minder dan 16 weken voor afreis: 50% van de totale reissom`
Minder dan 12 weken voor afreis: 20% van de totale reissom
Minder dan 8 weken voor afreis: 0% van de totale reissom

4. TOELATINGSVOORWAARDEN SURFCAMPS

A. TOELATINGSVOORWAARDEN SURFCAMPS: JUNIOR (-16 jarigen)
1. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer (hierna algemeen de ouders
genoemd) geven uitdrukkelijk de toestemming aan de deelnemer om deel te nemen aan bovenvermeld
surfkamp dat wordt georganiseerd door de B.V.B.A. BOARDX, met zetel te 3000 Leuven, Blijde
Inkomststraat 103 (hierna de organisator genoemd), onder de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De ouders verklaren en bevestigen dat de deelnemer beschikt over een zwembrevet en dat de
deelnemer in staat is om 50 meter te zwemmen in open zee.
3. De deelnemer zal in het jaar dat het surfkamp georganiseerd wordt 13 jaar worden of ouder zijn.
4. De ouders weten dat de organisator ook surfkampen aanbiedt voor +16 jarigen en dat -16 jarigen
worden aangeraden deel te nemen aan de kampen voor -16 jarigen.
5. De jongeren beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon met de leeftijd van 13 tem 16 jaar verleend kunnen worden.
6. De ouders nemen kennis van het feit dat het conform de Spaanse en Franse wetgeving voor
minderjarigen verboden is alcoholische dranken of tabak te kopen. De ouders nemen kennis van het feit
dat de organisatie de deelnemers verbiedt alcoholische dranken te nuttigen of tabakswaren te gebruiken.
Voor het stiekem gebruik van alcoholische dranken of tabakswaren kan de organisatie niet aansprakelijk
worden gehouden.
Stiekem gebruik kan gezien worden als niet respecteren van de regels op het surfcamp, kan leiden tot
overplaatsing of verwijdering (cfr. 10,11).
7. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers (jongens en meisjes) verbiedt
om in dezelfde slaapvertrekken te overnachten. Overtreding kan leiden tot overplaatsing of verwijdering
(cfr. 10,11).
8. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het surfkamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
9. De organisator oefent toezicht uit op de activiteiten van de deelnemers.
10. De ouders geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om de deelnemer, bij abnormaal,
onzorgvuldig of onvoorzichtig gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de
algemeen geldende wetgeving, onmiddellijk te verplaatsen naar een ander surfkamp van de organisator.
De kosten van een overplaatsing zullen worden gedragen door de deelnemer. Bij een overplaatsing
kunnen de ouders noch de deelnemer aanspraak maken op enige vorm van compensatie vanwege de
organisator.
11. De ouders bevestigen dat de organisator de deelnemer, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig
gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de algemeen geldende wetgeving,
kan verplichten om het surfkamp binnen de 24 uur te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf
voorzien in zijn vervoer naar België. De ouders noch de deelnemer kunnen in dergelijk geval aanspraak
maken op enige vorm van compensatie vanwege de organisator.

12. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1383 B.W., noch op basis van art. 1384 B.W., voor schade

ingevolge handelingen van de deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer
zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon.
Voormelde aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen
in bijzondere wetgeving. Zo zal de organisator, evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden
onmogelijk kunnen worden aanzien als een onderwijzer in de zin van artikel 1384 lid 4 B.W.
13. De ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, dit zowel voor de deelnemer,
zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling
vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg
van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
14. De ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
15. De ouders verklaren dat de deelnemer gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade
aan derden dekt.
16. De ouders en de deelnemer geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor
publicitaire doeleinden gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de
duur van het surfkamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
17. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen
invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling.
18. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
19. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.

B. TOELATINGSVOORWAARDEN SURFCAMPS YOUTH (16-18 jarigen)
1. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer (hierna algemeen de ouders
genoemd) geven uitdrukkelijk de toestemming aan de deelnemer om deel te nemen aan bovenvermeld
surfkamp dat wordt georganiseerd door de B.V.B.A. BOARDX, met zetel te 3000 Leuven, Blijde
Inkomststraat 103 (hierna de organisator genoemd), onder de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De ouders verklaren en bevestigen dat de deelnemer beschikt over een zwembrevet en dat de
deelnemer in staat is om 50 meter te zwemmen in open zee.
3. De jongeren beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon met een minimumleeftijd van 16 jaar verleend kunnen
worden. Zowel s ‘nachts als overdag hebben kunnen ze vrije toegang hebben tot het naburig gelegen
dorpje en het strand en dit zonder direct toezicht van de organisatie.
4. De ouders nemen kennis van de Spaanse en Franse wetgeving betreffende alcohol en tabakswaren
voor minderjarigen. De ouders verklaren dat de deelnemer de lokale alcoholwetgeving zal dienen na te
leven. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers niet kan verbieden in hun
vrije tijd alcoholische dranken te nuttigen of tabakswaren te gebruiken maar dat dergelijke gedrag door de
organisatie wel ten zeerste wordt afgeraden. De alcoholische dranken of tabakswaren worden op eigen
verantwoordelijkheid en die van de ouders genuttigd en de organisatie is niet aansprakelijk voor
gebeurlijke ongevallen ingevolge het gebruik ervan (cf. 10 en 11).
5. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers (jongens en meisjes) niet
verbiedt om in dezelfde slaapvertrekken te overnachten.
6. De organisator oefent geen toezicht uit op de vrijetijdsactiviteiten van de deelnemers.
7. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het surfkamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
8. De ouders geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om de deelnemer, bij abnormaal,
onzorgvuldig of onvoorzichtig gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de
algemeen geldende wetgeving, onmiddellijk te verplaatsen naar een ander surfkamp van de organisator.
De kosten van een overplaatsing zullen worden gedragen door de deelnemer. Bij een overplaatsing
kunnen de ouders noch de deelnemer aanspraak maken op enige vorm van compensatie vanwege de
organisator.
9. De ouders bevestigen dat de organisator de deelnemer, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig
gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de algemeen geldende wetgeving,
kan verplichten om het surfkamp binnen de 24 uur te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf
voorzien in zijn vervoer naar België. De ouders noch de deelnemer kunnen in dergelijk geval aanspraak
maken op enige vorm van compensatie vanwege de organisator.
10. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1383 B.W., noch op basis van art. 1384 B.W., voor schade
ingevolge handelingen van de deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer
zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde
aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere
wetgeving. Zo zal de organisator, evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden onmogelijk kunnen
worden aanzien als een onderwijzer in de zin van artikel 1384 lid 4 B.W.
11. De ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, dit zowel voor de deelnemer,
zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling
vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de
deelnemer of als gevolg van een overtreding door de deelnemer van de
bovenvermelde regels en wetgeving.

12. De ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
13. De ouders verklaren dat de deelnemer gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade
aan derden dekt.
14. De ouders en de deelnemer geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor
publicitaire doeleinden gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de
duur van het surfkamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
15. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen
invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling.
16. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
17. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.

C. TOELATINGSVOORWAARDEN SURFCAMPS PLUS (+18 jarigen)
1. De deelnemer gaat uitdrukkelijk akkoord om deel te nemen aan het bovenvermelde surfkamp onder de
naleving van de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De deelnemer verklaart en bevestigt dat hij beschikt over een zwembrevet en dat hij in staat is om 50
meter te zwemmen in open zee.
3. De deelnemer beschikt tijdens zijn verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon verleend kunnen worden.
4. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het surfkamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
5. De organisator oefent geen toezicht uit op de vrijetijdsactiviteiten van de deelnemer.
6. De deelnemer bevestigt dat de organisator hem, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig gedrag
evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de algemeen geldende wetgeving, kan
verplichten om het surfkamp onmiddellijk te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf voorzien in
zijn vervoer naar België. De deelnemer kan in dergelijk geval geen aanspraak maken op enige vorm van
compensatie vanwege de organisator.
7. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1383 B.W., noch op basis van1384 B.W., voor schade
ingevolge handelingen van de deelnemer indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer
zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde
aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere
wetgeving.
8. De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, voor elke schade die hij zou lijden
als gevolg van zijn eigen onzorgvuldig gedrag of als gevolg van een overtreding van de bovenvermelde
regels en wetgeving.
9. De deelnemer zal de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
10. De deelnemer verklaart dat hij gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid,
dewelke de
verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade aan derden dekt.
11. De deelnemer geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor publicitaire doeleinden
gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de duur van het surfkamp,
dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
12. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen
invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling.
13. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
17. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.

5. TOELATINGSVOORWAARDEN SNOWCAMPS

A. TOELATINGSVOORWAARDEN SNOWCAMPS: JUNIOR (-16 jarigen)
1. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer (hierna algemeen de ouders
genoemd) geven uitdrukkelijk de toestemming aan de deelnemer om deel te nemen aan bovenvermeld
snowcamp dat wordt georganiseerd door de B.V.B.A. BOARDX, met zetel te 3000 Leuven, Blijde
Inkomststraat 103 (hierna de organisator genoemd), onder de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De deelnemer zal in het jaar dat het snowcamp georganiseerd wordt 13 jaar worden of ouder zijn.
3. De jongeren beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon met de leeftijd van 13 tem 16 jaar verleend kunnen worden.
4. De ouders nemen kennis van het feit dat het conform de Spaanse, Franse, Zwitserse en Oostenrijkse
wetgeving voor minderjarigen verboden is alcoholische dranken of tabak te kopen. De ouders nemen
kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers verbiedt alcoholische dranken te nuttigen of
tabakswaren te gebruiken. Voor het stiekem gebruik van alcoholische dranken of tabakswaren kan de
organisatie niet aansprakelijk worden gehouden.
5. Stiekem gebruik kan gezien worden als niet respecteren van de regels op het surfcamp, kan leiden tot
overplaatsing of verwijdering (cfr. 10,11).
6. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers (jongens en meisjes) verbiedt
om in dezelfde slaapvertrekken te overnachten. Overtreding kan leiden tot overplaatsing of verwijdering
(cfr. 10,11).
7. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het snowcamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
8. De organisator oefent toezicht uit op de activiteiten van de deelnemers.
9. De ouders bevestigen dat de organisator de deelnemer, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig
gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het snowcamp of de algemeen geldende wetgeving,
kan verplichten om het snowcamp binnen de 24 uur te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf
voorzien in zijn vervoer naar België. De ouders noch de deelnemer kunnen in dergelijk geval aanspraak maken
op enige vorm van compensatie vanwege de organisator.
10. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1383 B.W., noch op basis van art. 1384 B.W., voor schade
ingevolge handelingen van de deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer
zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde
aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere
wetgeving. Zo zal de organisator, evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden onmogelijk kunnen
worden aanzien als een onderwijzer in de zin van artikel 1384 lid 4 B.W.
11. De ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, dit zowel voor de deelnemer,
zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling
vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg
van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.

12. De ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
13. De ouders verklaren dat de deelnemer gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade
aan derden dekt.
14. De ouders en de deelnemer geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor
publicitaire doeleinden gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de
duur van het snowcamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
15. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed
hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen
door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
16. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
17. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.

B. TOELATINGSVOORWAARDEN SNOWCAMPS: YOUTH (16-18 jarigen)
1. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer (hierna algemeen de ouders
genoemd) geven uitdrukkelijk de toestemming aan de deelnemer om deel te nemen aan bovenvermeld
snowcamp dat wordt georganiseerd door de B.V.B.A. BOARDX, met zetel te 3000 Leuven, Blijde
Inkomststraat 103 (hierna de organisator genoemd), onder de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De jongeren beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon met een minimumleeftijd van 16 jaar verleend kunnen
worden.
3. De ouders nemen kennis van de Spaanse, Franse, Zwitserse en Oostenrijkse wetgeving betreffende
alcohol en tabakswaren voor minderjarigen. De ouders verklaren dat de deelnemer de lokale
alcoholwetgeving zal dienen na te leven. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de
deelnemers niet kan verbieden in hun vrije tijd alcoholische dranken te nuttigen of tabakswaren te
gebruiken maar dat dergelijke gedrag door de organisatie wel ten zeerste wordt afgeraden. De
alcoholische dranken of tabakswaren worden op eigen verantwoordelijkheid en die van de ouders
genuttigd en de organisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen ingevolge het gebruik ervan
(cf. 10 en 11).
4. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers (jongens en meisjes) niet
verbiedt om in dezelfde slaapvertrekken te overnachten.
5. De 16-18-jarigen krijgen dagelijks de mogelijkheid om een halve dag vrij te skiën of snowboarden. De ouders
nemen kennis van het feit dat de organisator niet aansprakelijk kan gesteld worden voor onvoorzichtig of
onzorgvuldig gedrag van de deelnemer en de gevolgen hiervan tijdens deze vrije tijd.
6. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het snowcamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
7. De ouders geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om de deelnemer, bij abnormaal,
onzorgvuldig of onvoorzichtig gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het snowcamp of de
algemeen geldende wetgeving, onmiddellijk te verplaatsen naar een ander snowcamp van de organisator.
De kosten van een overplaatsing zullen worden gedragen door de deelnemer. Bij een overplaatsing
kunnen de ouders noch de deelnemer aanspraak maken op enige vorm van compensatie vanwege de
organisator.
8. De ouders bevestigen dat de organisator de deelnemer, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig
gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het snowcamp of de algemeen geldende wetgeving,
kan verplichten om het snowcamp binnen de 24 uur te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf
voorzien in zijn vervoer naar België. De ouders noch de deelnemer kunnen in dergelijk geval aanspraak maken
op enige vorm van compensatie vanwege de organisator.
9. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1384 B.W., voor schade ingevolge handelingen van de
deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer zich niet gedragen heeft zoals
een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover
de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere wetgeving.
10. De ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, dit zowel voor de deelnemer,
zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling
vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg
van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.

11. De ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
12. De ouders verklaren dat de deelnemer gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade
aan derden dekt.
13. De ouders en de deelnemer geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor
publicitaire doeleinden gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de
duur van het snowcamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
14. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed
hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen
door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
15. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
16. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.

C. TOELATINGSVOORWAARDEN SNOWCAMPS: PLUS (+18 jarigen)
1. De deelnemer gaat uitdrukkelijk akkoord om deel te nemen aan het bovenvermelde snowcamp onder
de naleving van de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De deelnemer beschikt tijdens zijn verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon verleend kunnen worden.
3. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het snowcamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
4. De deelnemer neemt kennis van het feit dat de organisator niet aansprakelijk kan gesteld worden voor
(de gevolgen van) onvoorzichtig of onzorgvuldig gedrag van de deelnemer tijdens hun vrije tijd.
5. De deelnemer bevestigt dat de organisator hem, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig gedrag
evenals bij het overtreden van de regels van het snowcamp of de algemeen geldende wetgeving, kan verplichten
om het snowcamp onmiddellijk te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf voorzien in zijn vervoer
naar België. De deelnemer kan in dergelijk geval geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie
vanwege de organisator.
6. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1383 B.W., noch op basis van1384 B.W., voor schade
ingevolge handelingen van de deelnemer indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer
zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde
aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere
wetgeving.
7. De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, voor elke schade die hij zou lijden
als gevolg van zijn eigen onzorgvuldig gedrag of als gevolg van een overtreding van de bovenvermelde
regels en wetgeving.
8. De deelnemer zal de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
9. De deelnemer verklaart dat hij gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid,
dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade aan derden dekt.
10. De deelnemer geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor publicitaire doeleinden
gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de duur van het
snowcamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
11. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed
hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen
door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
12. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
13. De deelnemer verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden
en deze zonder uitzondering te aanvaarden.

