
 

 

 

Dit pakket is geldig in België, Luxemburg en Nederland  
 

Onder pech wordt verstaan :  
✓ De waarborg is van toepassing op de onverwacht technisch of wettelijk geïmmobiliseerde 
aangemelde fiets die zich bevindt in België, Groot Hertogdom Luxemburg en Nederland én op een 
afstand van minstens 1 kilometer van de domicilie van de bestuurder. De immobilisatie is ontstaan 
uit een ongeval, een technisch defect, lekke band, batterijprobleem, vandalisme, diefstal of poging 
tot diefstal.  
 
✓ De bijstand aan de fiets wordt enkel verleend indien de fiets zich bevindt op een weg die 
toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig van VAB, of binnen 250 meter wandelafstand van een weg 
die eenvoudig toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig van VAB. De bestuurder van de fiets zal alles 
in het werk stellen om zo dicht mogelijk bij de openbare weg te komen.  
 
✓ Om van de bijstand te kunnen genieten, dient de bestuurder aanwezig te zijn bij de fiets op het 
moment van de interventie, met uitzondering van urgente medische tussenkomst die verplaatsing 
van de bestuurder noodzaakte.  
 
Welke diensten worden door VAB voorzien:  
✓ Het ter plaatse sturen van een VAB-wegenwachter voor het herstellen (voorlopig of definitief) van 
de fiets.  
 
✓ Indien de fiets ter plaatse niet door de VAB-wegenwachter terug rijklaar kan worden gemaakt, 
heeft men recht op één gratis vervoer van de aangemelde fiets. De fiets en de fietser worden naar 
huis of naar de werksite gebracht. De bestuurder kan tijdens deze rit meerijden naar de bestemming 
van de fiets. VAB is niet verantwoordelijk voor de bagage tijdens het transport. Maximaal 1 extra 
fiets en bestuurder hebben recht op dit gratis vervoer indien deze bijkomende bestuurder de 
aangemelde fiets en bestuurder aan het vergezellen was.  
 
✓ Bij diefstal van de fiets organiseert VAB het transport en neemt VAB de kosten ten laste voor het 
vervoer van de verzekerde tot de vertrek- of aankomstplaats met een maximum van €80. Deze 
waarborg wordt enkel toegestaan indien de verzekerde kan aantonen dat men alle 
voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het risico op diefstal van de fiets maximaal te beperken én 
indien aangifte wordt gedaan bij de politie van de diefstal.  
 



 

 

Hierboven wordt de standaard werking van de CYCLIS BIKE LEASE 
assistance omschreven. Hiervan kan in onderling overleg; vb. voor specifieke B2B-overeenkomsten, 
worden afgeweken. Hiervoor wordt dan een specifieke procedure afgesproken. CYCLIS BIKE LEASE 
kan specifieke sleepadressen opleggen. Vb. fiets van merk A verplicht slepen naar een officieel 
hersteller van merk A. Specifiek maatwerk kan aanleiding tot een specifiek tarief voor de bijstand.  
 

Wanneer wordt bijstand verleend ?  
VAB verbindt zich ertoe 24 uur per dag, 7 dagen op 7, elke dag van het jaar, bijstand te verlenen aan 
de rechthebbende fietsen. VAB is bereikbaar op het nummer 03/ 253 61 38  
De begunstigde personen kunnen beroep doen op bijstand gedurende de geldigheidstermijn van het 
CYCLIS BIKE LEASE programma.  
Wanneer de dag van pech zich voordoet op het einde van (maar binnen) deze periode en bijstand 
noodzakelijk is die zich uitstrekt tot na deze periode, zal deze bijstand tevens door de 
bijstandsverlener worden verstrekt.  
Het feit van op een exclusief CYCLIS BIKE LEASE nummer te bellen en zich als een klant van CYCLIS 
BIKE LEASE te identificeren is voldoende voor het verstrekken van de dienstverlening zoals 
beschreven in de bijvoegsels van deze overeenkomst.  
Indien de fiets op het moment van de aanvraag tot bijstand niet geldig voorkomt in het bestand 
doorgegeven door CYCLIS BIKE LEASE, zal de bijstandverzoeker vooraleer er diensten worden 
verleend een document dienen te ondertekenen waarin hij zich akkoord verklaart de kosten van de 
interventie door VAB te betalen, indien achteraf blijkt dat hij geen recht had op de bijstand via CYCLIS 
BIKE LEASE.  
Om een beroep te kunnen doen op de bijstand, dient de begunstigde bij aankomst van de technicus 
bij de fiets aanwezig te zijn.  
 
Uitsluitingen  
Worden niet gewaarborgd in het kader van deze overeenkomst:  

 Prijs van wisselstukken of materiaal.  
 Tussenkomsten die het gevolg zijn van incidenten die de fiets niet immobiliseren. 
 Herstellingskosten door de dealer en eventuele onderhoudskosten.  
 Kosten ten gevolge van prestaties die niet aan VAB werden aangevraagd  
 Vervoer van lading (goederen en/of dieren).  
 Bergingsoperaties en/of kraanwerk.  
 Alle schade, pech of ongeval die zich voordoet tijdens een georganiseerde training of 

deelname van de fiets aan wedstrijden.  
 Deze overeenkomst dekt geen diefstal of beschadigingen van voorwerpen of bijhorigheden 

van de fiets ten gevolge van pech en ongeval.  
 Bijstand aan een fiets die reeds bij een dealer staat.  
 Slepen in opdracht van de overheid of de politie.  
 Alle gevallen van misbruik en/of bedrog.  
 Panne ten gevolge van aanpassingen, plaatsing van toebehoren en niet originele onderdelen. 
 Panne ten gevolge van nalatigheid van het onderhoud.  
 Interventies die aangevraagd worden op plaatsen die niet bereikbaar zijn voor VAB 

interventievoertuigen.  
 Interventies op het thuisadres, in een straal van 1 kilometer rond de woning of begin- of 

eindpunt van de rit.  
 Medische bijstand aan bestuurder.  
  Telefoonkosten om de bijstandscentrale te bereiken.  



 

 

 Verloren sleutels van een extern fietsslot.  
 
VAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, vertragingen, verhinderingen of het niet 
uitvoeren van de gegarandeerde bijstand, indien dit het gevolg is van heirkracht zoals o.a. oorlog, 
burgeroorlog, revolutie, opstand, staking, inbeslagname of dwangbevel van en door de openbare 
macht, kernreacties, radioactiviteit, natuurfenomenen, panne aan het stroom- of telefoonnet.  
VAB behoudt zich het recht voor de gewaarborgde bijstand te weigeren of onmiddellijk stop te 
zetten, in geval van misbruik door of bedrog van de begunstigde. 

 

 


