
Drive
Pechverhelping 

Waarom voor de pechverhelping 
van Europ Assistance kiezen? 

Men moet heus niet naar de andere kant van de wereld gaan 
om het risico te lopen op een autopech of op een ongeval met 
de wagen.

In dergelijke omstandigheden zal een technische bijstand steeds 
nuttig zijn: u zal niet zelf de sleping moeten regelen,
uw autoband zelf moeten vervangen, ter plaatse de pechverhel-
ping moeten regelen, of een vervangwagen moeten voorzien 
om uw reis verder te zetten… Eén telefoontje volstaat en we 
zijn ter plaatse om u te helpen. 

U zal kunnen rekenen op de meer dan 50 jaar ervaring van 
Europ Assistance evenals op ons netwerk van pechverhelpers 
die klaar staan om u ter hulp te snellen overal in België en in 
de buurlanden. 

Om u te helpen, staan wij dag en nacht paraat, 24u op 24. 
Wij trachten steeds een mobiliteitsoplossing te bieden die
aangepast is aan uw noden. 
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Europ Assistance Belgium N.V.,
B.T.W. - BE 0457.247.904, RPR Brussel, erkend onder codenummer 1401 om

de takken 01,09,13,15,16,18 (bijstand) uit te oefenen (K.B. van 02.12.96, B.S. van 21.12.96),
en 47696 als verzekeringsmakelaar met hoofdzetel in de

Triomflaan 172 in 1160 Brussel.
Tel.: 02 533 75 75, Fax: 02 533 77 88
E-mail: admin@europ-assistance.be

De omschrijving in deze folder bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Alle informatie
over onze prestaties vindt u in de algemene voorwaarden van de bijstandscontracten van

Europ Assistance.

www.facebook.com/europ-assistance

Tarieven

◗ Contacteer uw tussenpersoon in verzekeringen. 
Hij zal u goede raad geven en u helpen om de 
formule te kiezen die het meest aangepast is aan 
uw noden. 

◗ Contacteer Europ Assistance op 

02 533 75 75
◗ Of via onze site

www.europ-assistance.be

Hoe onderschrijven ? 

Onze formules Tarief Tarief EA klant  
   (excl. tijdelijke contracten) 

Drive Belgium € 105  € 85

Drive Belgium Plus € 135  € 115

Drive Across € 155  € 135

  Soms
is autopech

het laatste
wat je wil.
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Drive
Belgium

Drive
Belgium
Plus

Drive
Across

Uw dagelijkse verplaatsingen
in België in volle gemoedsrust. 

Iedereen heeft ooit wel te kampen met een ongeval of een 
autopech tijdens een verplaatsing. En meestal gebeurt dit dicht 
bij huis… Europ Assistance dekt al uw verplaatsingen in België 
vanaf uw woonplaats. 

Een mechanische panne, een platte band, een lege
brandstoftank, een ongeval, een batterijprobleem?
In 90% van de gevallen wordt u binnen de 45 minuten
verder geholpen, overal in België, zelfs bij u thuis!

Is uw voertuig niet herstelbaar binnen de 2 uur?
Wij brengen uw voertuig naar de garage van uw keuze
en brengen u veilig thuis.

Hebt u een ongeval gehad en moet uw voertuig
gesleept worden?
Wij slepen uw voertuig naar een garage van uw keuze
en brengen u veilig thuis.

Uw dagelijkse verplaatsingen in België
met een vervangwagen.

Naast de pechverhelping en de sleepdienst die voorzien zijn
in Drive Belgium, bieden wij u een mobiliteitsoplossing.
Een vervangwagen wordt u ter beschikking gesteld tijdens de 
duur van de herstellingen, en dit gedurende maximum 5 dagen. 

Uw dagelijkse verplaatsingen met een mobiliteits-
oplossing zowel in België als in de buurlanden*.

Een autopech of een ongeval is altijd een bron van stress
en ergernis, ongeacht of het in België of in het buitenland 
plaatsvindt. Europ Assistance waarborgt u een mobiliteits-
oplossing gedurende het hele jaar. De ideale oplossing om
uw dagelijkse verplaatsingen te dekken evenals uw
(weekend)uitstapjes of uw citytrips in onze buurlanden. 

Naast de prestaties die voorzien zijn in ‘Drive Belgium Plus’, 
biedt Europ Assistance u een mobiliteitsoplossing om uw reis 
verder te zetten. De geboden oplossing is steeds aangepast aan 
de noodsituatie waarin u zich bevindt op het ogenblik van het 
voorval. 

In België zal u wagen gebracht worden naar de garage van uw 
keuze. In het buitenland, kunnen wij u volgende oplossingen 
aanbieden, afhankelijk van de situatie: 
 •  Een vervangwagen (max. 10 dagen) om u ter plaatse te  
   verplaatsen en naar België terug te keren. 
 •  Een mobiliteitsoplossing die aangepast is aan uw noden om  
   uw reis verder te zetten.
 •  De repatriëring van uw voertuig naar een garage naar keuze  
   in België.
 •  Een hotelovernachting indien de mobiliteitsoplossing
   de dag zelf niet beschikbaar is.

*Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groothertogdom Luxemburg.

Wij bieden u 24u per dag en 7 dagen per week 

een echte mobiliteitsgarantie wanneer uw

voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een 

ongeval, een mechanische panne of een diefstal. 

Onze formules: Drive Drive Drive 
 Belgium Belgium Across 
   Plus   
België  √	 	 √	 	 √

Buurlanden*      √

Autopech, ongevallen,

autobanden  √	 	 √	 	 √

Sleping naar een garage  √	 	 √	 	 √
naar keuze

Vervangwagen      in België   in België en in  

     de buurlanden

Aantal tussenkomsten  onbeperkt    onbeperkt    onbeperkt

Verderzetting reis in      √
de buurlanden
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