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Pechhulp regeling Dubbellucht

Mercedes - Hanomag Kampeerclub

Pechhulp

• Voor recht op hulp altijd eerst Europeesche Hulplijn (SOS International) bellen op 020 65 15 777

• Recht op Hulpverlening bij uitval van uw camper door pech of ongeval

• Recht op Hulpverlening door uitval bestuurder door ziekte of ongeval

Hulpverlening in Nederland

• vervoer van uw camper, de eventuele aanhanger en de bagage naar een adres in Nederland.

• vervoer van de verzekerden per taxi, onmiddellijk na het voorval, naar een adres in Nederland.

Hulpverlening in het buitenland

Bergen en stallen
De kosten voor het bergen, bewaken, stallen en vervoeren van uw camper naar 
het dichtstbijzijnde herstelbedrijf. Vergoeding hiervoor is € 1.250,-.

Vervangende camper
Vergoeding voor vervangende camper tot uw camper gerepareerd is, maximaal tot de einddatum 
van uw oorspronkelijke reis en maximaal € 125,- per dag tot € 1.250,- totaal.

Vervangende onderdelen
Vergoeding van kosten voor nasturen van vervangende onderdelen. De onderdelen mogen niet 
op korte termijn op de plek zelf verkrijgbaar zijn. De kosten voor de onderdelen zelf,
douaneheffingen en eventuele retourvracht vergoeden wij niet.

Extra verblijfskosten
Is uw camper binnen 2 dagen te repareren, dan zijn de extra verblijfskosten gedekt tot het
moment dat de camper weer te gebruiken is. Maximaal € 125,- per dag voor maximaal 10 dagen.

Vervoer van uw camper naar Nederland
Is uw camper niet binnen 2 dagen te repareren worden de kosten vergoed van het door 
de Europeesche Hulplijn georganiseerde vervoer van uw camper, de (eventueel) aangekoppelde 
aanhanger en de bagage naar een adres in Nederland.

Terugreis naar Nederland
Kiest u er voor om vanaf de plaats van de gebeurtenis naar Nederland terug te reizen? 
Dan vergoeden wij de kortst mogelijke route met de trein (2e klas).

Uitval van de bestuurder
Valt de bestuurder door ziekte of ongeval uit en kan of mag een evt. medereiziger niet verder rijden worden de kosten 
vergoed van een vervangende bestuurder om uw camper (met aanhangwagen), de bagage en de verzekerden terug te 
rijden naar een adres in Nederland.

Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.


