
 

          ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS PECHBIJSTAND SCOOTMOBIEL 

 

1.Houder:  Is de verzekerde/bestuurder met wie Bike Assist/Sales Assist bvba de polis heeft afgesloten.  

2.Repatriëringsgebied: Grondgebied België (met bepalingen in onderstaand art. 5) + Grensoverschrijdend vanuit België 

naar de aangrenzende buurlanden binnen 50 km vanuit het vertrekpunt in België en met repatriëring vanuit België. 

3.Bike Assist:  Is de pechhulpdienst voor scootmobiels en zal haar diensten verlenen in goed overleg, binnen redelijke 

termijn (45 min. is de betrachtingsverbintenis) en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden 

(zoals o.a. heirkracht en overmacht) dat niet onmogelijk maken. 

Bike Assist/Sales Assist bvba is - behalve voor eigen tekortkomingen en fouten - niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade 

die een gevolg zijn van tekortkomingen en fouten door derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 

4.De B.A. Pechhulp:  Wordt geboden overeenkomstig onderstaande bepalingen en op plaatsen die vrij en wettelijk 

toegankelijk zijn voor de servicewagen, dit laatste ter beoordeling door B.A. en/of de uitgezonden pechverhelper. Bike Assist 

is vrij in de keuze van diegenen die voor de hulpverlening worden ingeschakeld. 

5.De B.A. Pechpas-scootmobiel:  Staat op naam van de houder/bestuurder en geeft recht op pechhulp voor de 

scootmobiel en de houder onder de hierna bepaalde voorwaarden:  

- De houder/bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat zij/hij zowel fysiek als mentaal in staat is om zelfstandig in de 

interventiewagen te kunnen stappen voor repatriëring - dit overeenkomstig de bepalingen die ook de ziekenfondsen 

hiervoor stellen - en ontslaat de pechverhelper en Bike Assist/Sales Assist bvba van alle verantwoordelijkheid aangaande. 

Indien de abonnee hiertoe niet in staat is verklaart zij/hij op eigen verantwoordelijkheid zelf voor zijn/haar eigen vervoer 

naar huis/vertrekpunt te zullen zorgen met b.v. een taxi of hulp van familie of derden. De scootmobiel wordt in dat geval 

wel door Bike Assist naar huis/vertrekpunt gebracht.  

- De houder van de pechpas verklaart hierbij dat de scootmobiel technisch en wettelijk in orde is en regelmatig wordt 

onderhouden. 

- De Pechpas dekt pechhulp binnen een straal van 50 km. vanuit het vertrekpunt van de rit, Onder ‘vertrekpunt’ wordt 

verstaan: het woonadres, het werk- of schooladres, het vakantieadres of 2de - of tijdelijke verblijfplaats. 

- De houder van de Pechpas, plus eventueel één medefietser met fiets, wordt terug gebracht naar het vertrekpunt. De 

scootmobiel wordt eveneens terug gebracht naar het vertrekpunt waar deze verder kan hersteld worden, of opgehaald 

voor herstelling, door de leverancier/hersteller van de scootmobiel. 

- Het recht op pechhulp gaat telkens in voor 1 jaar volgend op de dag van het in bezit zijn van de geldige pechpas en na de 

ontvangen betaling door Bike Assist/Sales Assist bvba.  

-  De verzekerde krijgt jaarlijks voor de vervaldag bericht om zijn polis desgewenst te verlengen voor telkens 1 jaar.  

- De Pechpas geeft recht op onbeperkt aantal interventies voor pechbijstand per abonnementsjaar. 

- De Pechpas is persoonsgebonden en enkel overdraagbaar mits akkoord van Bike Assist. 

6.Verlies van de B.A. Pechpas:  De houder kan een duplicaat aanvragen bij Bike Assist. De dekking blijft ondertussen 

geldig. Adreswijzigingen worden schriftelijk of via info@bikeassist.be gemeld. 

7.Onder ‘pechhulp’ wordt verstaan:  De kosteloze repatriëring - binnen een straal van 50 km vanuit het vertrekpunt - 

van de scootmobiel met bestuurder, plus eventueel één medefietser + fietser, als de scootmobiel van de houder door een 

technisch defect niet meer bruikbaar is om zijn weg verder te zetten.  

8.Onder ‘technisch defect’ wordt begrepen:  Alle mechanische en elektrische gebreken of tekortkomingen die zich aan 

de scootmobiel (met inbegrip van de batterijen) kunnen voordoen + schade ten gevolge van een ongeval of vandalisme, 

waardoor de scootmobiel onbruikbaar is geworden voor de houder om zich nog te verplaatsen. 

9.Van de hulpverlening zijn uitgesloten: A- Een defect dat reeds vroeger - vooraf de interventie - bestond/bekend was.  

B- Een opzettelijk veroorzaakt defect. 3- Een onvoldoende opgeladen batterij. 

10.Misbruik van de B.A. Pechpas:  Indien vastgesteld door Bike-Assist of de pechverhelper of de hersteller zal de totale 

kost voor de verleende dienstverlening plus 50 € administratieve boete onvoorwaardelijk in rekening gebracht worden aan 

de houder. 

11.De pechhulp wordt verleend:  24 uur per dag, 7 dagen per week in het hierboven bepaald ’repatriëringsgebied’. 

Pechhulp wordt uitsluitend geboden aan de houder/bestuurder en scootmobiel, zoals deze vermeld staat bij de inschrijving. 

De houder dient op vraag zijn geldige Pechpas en een geldig legitimatiebewijs te tonen aan de pechverhelper. 

 

-------------------------------------- 

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de pechpas-polis, de houder/bestuurder verklaart er kennis van 

genomen te hebben en er zich akkoord mee te verklaren. 

Sales Assist bvba/Bike Assist, Diamantstraat 8/475, 2200 Herentals, BE 0834.968.080. 

Geldig vanaf 1.3.2018 en vervangt alle vorigen. 


