Vakantie
en toch D.A .S. nodig ? !

D

e polis ALL RISK Voertuig

van D.A.S.

garandeert wereldwijde dekking aan alle

gezinsleden,

ook als bestuurder van

ander-

mans voertuig.
Met de vakantieperiode voor de boeg, is het nuttig ons
af te vragen of de verzekeraar Rechtsbijstand Voertuig
uw cliënt op vakantie in het buitenland ook verzekert
bij ongevallen aan het stuur van een huurwagen ( of jetski, motorboot, vliegtuigje)? En of deze dekking ook
wereldwijd geldig is ?
De risico’s die een vakantieganger loopt, illustreren we
voor u aan de hand van een recent krantenartikel.

“Leuvenaar in Turkse cel na dodelijk ongeval
Antalya/Leuven – Een Leuvenaar die betrokken was
bij een dodelijk ongeval in het Turkse Antalya, zit
al twee weken opgesloten in de gevangenis. Bert Eggers zat aan het stuur van een voertuig dat over de kop
ging. Eén van de inzittenden stierf later in het ziekenhuis. De Belgische consul heeft de Vlaming zopas
geld bezorgd en een advocaat probeert hem op borgtocht vrij te krijgen.

De 59-jarige Bert Eggers, een rij-instructeur uit Leuven,
nam samen met zijn terminaal zieke echtgenote deel
aan een groepsreis die was georganiseerd door de vzw
VFG Vlaams-Brabant, een afdeling van de Socialistische
Mutualiteit. Het gezelschap verbleef in een hotel in de
badstad Antalya. Het ongeval gebeurde op 14 mei. “Er
waren die dag geen activiteiten georganiseerd. Hij had

op eigen initiatief een wagen gehuurd en was er samen
met een drietal vrienden – allemaal rolstoelgebruikers
–en hun begeleiders op uit getrokken”, zegt Koen Foubert van de Socialistische Mutualiteit.
Het busje sloeg om onbekende reden over de kop. Eggers en de inzittenden werden met verwondingen in het
ziekenhuis opgenomen. “Eurocross heeft al het nodige
gedaan voor de gewonden. Alles verliep normaal tot
één van hen overleed. Het Turkse gerecht heeft dan een
onderzoek geopend en heeft de bestuurder aangehouden”, zeg Foubert.
MENSONWAARDIG
Bert Eggers lag zelf nog in het ziekenhuis toen hij op 18
mei werd gearresteerd en werd overgebracht naar de gevangenis. Hij wordt beschuldigd van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Volgens
de familie leeft Eggers in mensonwaardige omstandigheden. Hij krijgt geen medische verzorging en zijn wonden zouden etteren. Met een aan stukken gescheurde
onderbroek heeft hij zijn wonden verzorgd.
De Belgische consul in Ankara heeft Eggers intussen
bezocht in zijn cel. “Fysiek gaat het redelijk goed, maar
hij is nog steeds in shock door het ongeval”, aldus François Dumont van Buitenlandse Zaken. “De consul heeft
hem geld gegeven om dingen zoals zeep en toiletpapier
te kunnen kopen. We gaan hem ook helpen met vertalingen, zoals van de lijst met artikels die hij in de kantine kan krijgen.”
Eggers heeft ook een Turkse advocaat. Die gaat proberen
de Belg op borgtocht voorwaardelijk vrij te krijgen. “Wij
doen alles wat we kunnen om meneer Eggers te helpen”,
zegt Dumont. Dat de Belg in de cel zit, is niet ongewoon.
“In ons reisadvies voor Turkije waarschuwen wij ervoor
dat een chauffeur die betrokken is bij een ongeval met
een dodelijk slachtoffer, voor de duur van het onderzoek
in de gevangenis moet blijven.”.

D.A.S. biedt u de meest complete polis voertuigen gebaseerd op het ALL RISK principe “Alles wat niet uigesloten is, is automatisch gedekt”.
Wat de heer M.B. Eggerts tegenkwam, kan ook andere
D.A.S. –verzekerden overkomen.
Per schadegeval betaalt D.A.S. tot € 100 000 aan advocaat, expert, deurwaarder , gerechtskosten, verplaatsings - en verblijfkosten voor het verschijnen voor een
buitenlandse rechtbank.
Met een wereldwijde dekking zonder minimumgeschil
kan uw cliënt dus met een gerust hart op vakantie vertrekken !
U vindt de allernieuwste polisvoorwaarden van D.A.S.
op onze website www.das.be

VAKANTIE EN TOCH D.A.S. NODIG?!
DE ERVARING LEERT…
Juist daarom !
De D.A.S.-Afdeling Buitenlandse
Schadegevallen
GEEFT U NOG ENKELE GOEDE
ADVIEZEN MEE
EEN GOUDEN REGEL !
Uw klant wordt geconfronteerd met een ongeval of juridisch probleem…
Adviseer uw klanten dat zij u, hun makelaar, ALTIJD even contacteren, ook vanuit het buitenland!
Voor de zeldzame gevallen dat het zich voordoet
en waarin uw klant u contacteert, kunt u onmiddellijk enkele waardevolle tips geven aan uw klant.
Onze ervaring is dat dit veel problemen voorkomt.
In een aantal landen gelden zeer korte verjaringstermijnen, bijzondere regelgevingen of speciale procedures. U
mag als makelaar D.A.S. ook direct contacteren (Afdeling
Buitenlandse Schadegevallen) om te weten wat de klant
het beste wel of niet doet. Zo kunt u de klant al helpen met
raad en daad : een goede professionele klantenservice !
Om de nodige stappen te kunnen ondernemen, is het bovendien van groot belang dat D.A.S.
zo snel mogelijk een volledig dossier ontvangt.

Meer praktische info treft u aan op onze homepage
www.das.be onder de kop :
‘Tips voor de vakantieganger’.

D.A.S., de bte keuze,
De bte kwaliteit

