Hulpdienst bij niet rijdbaar incident voor voertuig en bij uitval gekoppelde caravan/aanhangwagen

Transport
voertuig

Transport
gekoppelde
aanhanger
Toezenden
onderdelen
Repatriëring
voertuig vanuit
buitenland naar
Nederland

Nederland

Buitenland
Voertuig niet op dezelfde dag
te repareren, maar wel
binnen 2 werkdagen

Buitenland
Reparatie voertuig duurt langer
dan 2 werkdagen

Voertuig niet dezelfde dag te
repareren? Naar autobedrijf dat
mobiliteitsservice heeft verstrekt
Reparatiekosten lager dan
transportkosten?
Pechonderwegservice.nl kan
overwegen reparatie elders uit te
laten voeren
Zelfde adres als voertuig

Naar dichtstbijzijnde
autobedrijf voor reparatie

Naar dichtstbijzijnde autobedrijf
tot moment van repatriëring

Zelfde adres als voertuig

Zelfde adres als voertuig

Alleen kosten van toezending

Stalling
Overnachting

Max 2 dagen

Vervoer personen
ten bate van
door- of terugreis

Als reparatie niet dezelfde dag
mogelijk is keuze uit 1 of 2*:
1. Vervangend vervoer**:
• Gelijkwaardige categorie
(max categorie C)
• Max voor duur van reparatie
• Max 3 dagen
2. 1 x reis OV 2e klas
• Naar 1 adres in Nederland

Keuze 2: Vergoeding tot max
hetgeen terugreis naar huisadres
gekost zou hebben

Max 10 dagen
Alleen als vooraf nog geen
verblijf in omgeving is
geregeld
Dichtstbijzijnde mogelijkheid*
Max voor duur van reparatie
Max 4 nachten
Max € 70,- p.p.p.n. (incl. BTW)
Maximaal budget € 300,- (incl.
BTW) per reisgezelschap
Vervangend vervoer voor
lokaal gebruik**:
Gelijkwaardige categorie
(max categorie C)
Max voor duur van reparatie
Max 4 dagen
Mits aanwezig binnen afstand
van 25 kilometer van
hulpdienst en lokale
omstandigheden dit toelaten

Naar autobedrijf dat
mobiliteitsservice heeft verstrekt
Repatriëring alleen wanneer de
kosten van repatriëring niet meer
bedragen dan restwaarde van
voertuig
Max 10 dagen

Keuze uit 1, 2 of 3*:
1. Vervangend vervoer**:
• Gelijkwaardige categorie
(max categorie C)
• Max 4 dagen
• Mits aanwezig binnen afstand
van 25 kilometer van
hulpdienst en lokale
omstandigheden dit toelaten
2. 1 x reis OV 2e klas
3. 1 x vliegreis
Keuze 1, 2 en 3: Vergoeding tot
max hetgeen terugreis naar
huisadres gekost zou hebben

* Keuze door Pechonderwegservice.nl
** Alleen zuivere huurkosten
1

