
De ideale autobijstand voor uw verplaatsingen in België en in de buurlanden. 
Rijdt u dagelijks rond in België en gaat u ook regelmatig naar onze buurlanden voor korte uitstapjes of citytrips? Kies dan de 

pechverhelping Drive Across, zodat u alle dienstverleningen van Drive Belgium Plus kunt genieten samen met een mobiliteitsoplossing 

en de verderzetting van uw reis in onze buurlanden!

VOERTUIG

Bijstand voor het voertuig 
Bij autopech of een ongeluk organiseren en betalen wij de pechverhelping, sleepdienst en vervoer van het voertuig in België en in de 

buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg). We komen zelfs tussen in geval van pech op de woonplaats.

• In 90% van de gevallen zijn wij binnen de 45 minuten ter plaatse om uw klant te helpen, overal in België.

• Indien de wagen niet binnen de twee uur herstelbaar is, brengen wij uw klant terug naar huis en vervoeren wij de wagen naar de 

garage van zijn keuze.

• Indien het voertuig niet binnen de 48 uur hestelbaar is in het buitenland, vervoeren wij de wagen naar de garage van de keuze in 

België.

• Wij komen ook tussen zowel in geval van een defecte batterij, verkeerde brandstof, een lekke band als bij vandalisme.

• Wij bieden bijstand in geval van diefstal van het voertuig.

Productkenmerken 

ü  pechverhelping en sleepdienst in België vanaf uw  

woonplaats evenals in de buurlanden

ü  een mobiliteitsoplossing in België en in onze buurlanden 

gedurende de duur van immobilisatie van uw voertuig 

(vervangwagen)

ü  een gepersonaliseerde en aangepaste mobiliteits-

oplossing om uw reis verder te zetten, naar België terug 

te keren en er u te verplaatsen

DRIVE ACROSS



MEDEREIZIGERS

Bijstand aan de geïmmobiliseerde passagiers 
Een autopech of een ongeval kan directe gevolgen hebben voor uw klant en uw medereizigers.

• Wij organiseren en nemen de terugkeer van de verzekerde medereizigers ten laste.

• Wij nemen de vervoerkosten van de bagage en van de meereizende huisdieren ten laste indien uw klant terug naar huis moet na 

immobilisatie of diefstal van het voertuig.

• In geval van immobilisatie van het voertuig ten gevolge van een panne of ongeval in België, stellen wij uw klant een 

vervangwagen ter beschikking gedurende de immobilisatieduur van het voertuig gedurende maximum 5 dagen.

• In een buurland, als de wagen niet binnen de 2 uur herstelbaar is, bieden wij uw klant een mobiliteitsoplossing aan. In functie van 

de situatie kunnen wij het volgende voorstellen:

• Een mobiliteitsoplossing aangepast aan de noden om de reis verder te zetten.

• Een vervangwagen gedurende de immobilisatie van de wagen van uw klant (maximum 10 dagen). Hij kan dit voertuig 

gebruiken om zijn reis verder te zetten en terug te keren naar België.

• Een betaalde hotelovernachting als de mobiliteitsoplossing niet de dag zelf beschikbaar is.

• Indien de wagen in het buitenland gestolen wordt, staan wij uw klant  bij om hem te gaan halen nadat hij wordt 

teruggevonden.


