
TRANSPORT : VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR/TIJDENS/NA TRANSPORT 

Degroux & Partners bvba / Tour Amical coördineert het transport van 
de auto's in opdracht van en onder volledige verantwoordelijkheid van 
de respectievelijke eigenaars van de voertuigen. 

De organisatie wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor 
schade, diefstal of welke calamiteit dan ook die zich voor, tijdens of 
na het transport voordoet, alsmede ook voor alle mogelijke gevolgen 
die uit een dergelijk voorval kunnen voortkomen.   

ASSISTENTIE 

Degroux & Partners biedt tijdens de ritten technische assistentie.   
Wisselstukken, kabels, oliën of welke onderdelen en/of toebehoren 
dan ook die door de technieker worden gemonteerd of gebruikt, 
dienen door de deelnemer op het ogenblik van de montage en/of het 
gebruik contant aan de technieker betaald te worden.   
Indien het voertuig ter plaatse niet kan hersteld worden, kan de 

technieker in overleg met de deelnemer beslissen om het voertuig op 
zijn aanhangwagen te laden om het naar een veilige plaats, het 
volgende hotel of welke andere plaats dan ook te brengen.   
De organisatie kan voor beschadigingen aan het voertuig tijdens dit 
transport, alsmede tijdens het laden en lossen, alsmede voor alle 
gevolgen van een dergelijk feit, nooit aansprakelijk worden gesteld en 
wijst hiervoor elke verantwoordelijkheid uitdrukkelijk af. 

TOEVERTROUWEN VAN WAGEN AAN ORGANISATIE 

Indien een deelnemer zijn voertuig aan een aangestelde van Degroux 
& Partners toevertrouwt om het op verzoek van de deelnemer op 
eigen kracht te verplaatsen, over welke afstand dan ook, wijst de 
organisatie elke verantwoordelijkheid voor schade door ongeval, 
verkeerd gebruik of welke oorzaak dan ook, alsmede voor alle 
gevolgen er van, uitdrukkelijk af.   
In voorkomend geval raadt de organisatie aan de deelnemers aan om 
hun “omnium”-verzekeraar vooraf te verwittigen. 

 



 
REPATRIERING 
 
Voertuigen die wegens mechanische of welke problemen dan ook niet 
op de gebruikelijke manier en/of op eigen kracht op of in de 
vervoersmiddelen geladen kunnen worden, kunnen voor transport 
geweigerd worden en dit zowel voor de heen als voor de terugreis.   
 

De organisatie raadt de deelnemers 

uitdrukkelijk aan om hun voertuig 
"omnium" met een transport-, bijstands- en 

repatriëringsclausule te verzekeren. 


