
VAB, weet er 
wel weg mee!

20
19

-2
0

20





300
VAB-wegenwachters 

staan tot je dienst

90% van onze leden geeft minstens
8/10! 

na een hulpverlening pechbijstand.

Bron: sms-enquête (net na hulpverlening)

Met VAB ben je altijd en overal beschermd.  
Tegen autopech, als het op vakantie niet meezit… en 
zelfs als je een keertje niet op reis kan vertrekken.

We gaan elke dag verder om jou sneller weer op  
weg te helpen. En we geven je er graag nog nuttig 
advies bovenop. Zo zitten al onze VAB-medewerkers 
in elkaar, want iemand helpen werkt aanstekelijk.

Als lid geniet je trouwens van een pak extra 
voordelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een  
gratis VAB-tankkaart? Bij elke liter die je tankt,  
doe je voordeel.

Welkom bij de VAB-Club!

Zorgeloze  
vakanties &  
zalig rijplezier



Pech 
bijstand

 Je bent 24/7 zeker van complete pechbijstand, 
vanaf je voordeur. 

 Wees gerust: je bent beschermd bij ongevallen 
en alle soorten pech (batterij, mechanisch defect, 
banden,…).

 Geen beperking op de leeftijd van de wagen en 
het aantal interventies.

 De VAB-wegenwachter probeert altijd het 
pechgeval ter plaatse op te lossen.

 We slepen je voertuig, zo nodig, naar de plek die 
voor jou het meest geschikt is voor herstelling.

 We helpen je verder op weg of brengen je naar huis.

 Vervangwagen: een optie voor nog meer 
gemoedsrust (tot 5 dagen als we je voertuig niet ter 
plaatse kunnen herstellen).

Alle tarieven vind je achteraan in deze folder, 
alle waarborgen ontdek je op vabpechbijstand.be

Dag en nacht in de hele Benelux

jaarcontract 
vanaf

€ 125



Motor 
bijstand

Dag en nacht, in de hele Benelux

 Je bent 24/7 zeker van complete bijstand  
voor je motor. 

 We staan je bij voor ongevallen en alle soorten 
pech (batterij, mechanisch defect, banden,…).

 Onze pechwagens zijn speciaal uitgerust om je 
motor te slepen. We brengen je motor naar de plek 
die voor jou het meest geschikt is voor herstelling.

 We helpen je verder op weg of brengen je naar huis.

Ontdek alle waarborgen op vabmotorbijstand.be

Pierre, Diksmuide: Stel, mijn motor 
kan niet direct hersteld worden en mijn 

garage is niet open. Wat dan?

VAB: Geen probleem! Wij stallen je motor 
in één van onze overdekte, beveiligde 
garages. Zodra je garage weer open is, 

brengen we de motor ernaartoe.

Tarieven geldig van 01/05/2019 t.e.m. 30/04/2020.

seizoenscontract 
(maart t.e.m. september)

€ 76

jaarcontract 

€ 125



Fiets 
bijstand

Dag en nacht, in de hele Benelux

 Je geniet 24/7 bescherming vanaf je woonplaats 
in België. We helpen je ook tijdens je tochten in 
Nederland en Luxemburg.

 We helpen je met alle fietsen, e-bikes, sportfietsen 
en scooters (tot 50cc). 

 In 80% van de gevallen lossen we problemen 
onmiddellijk op. 

 En anders brengen we jou en je fiets naar de plaats 
die het meest geschikt is voor herstelling.

€ 45 
per jaar 

€ 75 
per jaar 

€ 99 
per jaar 

Ontdek alle waarborgen op vabfietsbijstand.be

Tarieven geldig van 01/05/2019 t.e.m. 30/04/2020.

De levensduur van je batterij verkort als je 
ze te weinig gebruikt. Ook al fiets je minder, 

activeer de batterij toch af en toe.



Fiets 
verzekering

Wereldwijd beschermd tegen  
schade of diefstal

 Voor elektrische fietsen (tot 25km/uur) en 
stadsfietsen, tot 6 maanden na aankoop.

 We vergoeden de kosten bij diefstal van je fiets. 

 Onverwachte beschadiging waardoor je fiets 
onbruikbaar is, betalen we terug.

 Je bent zeker van complete pechbijstand, voor je 
gewaarborgde fiets. 24/7 vanaf je woonplaats 
in België. We helpen je ook tijdens je tochten in 
Nederland en Luxemburg.

 Indien nodig helpen we je weer op weg of 
brengen je naar huis. 

 Max. te verzekeren waarde: tot € 2.000 voor een 
stadsfiets en tot € 10.000 voor een e-bike.

Ontdek alle waarborgen op vabfietsverzekering.be

Tarieven geldig van 01/05/2019 t.e.m. 30/04/2020.

€ 14 
combi-  

voordeel 

3,85%
van de waarde  

van de fiets per jaar

€ 31
optioneel per jaar 
voor fietsbijstand

 

+

Check ook vab.be voor 
onze afzonderlijke fietsproducten



Wereldwijd beschermd tegen alle vakantiepech



Wereldwijd beschermd tegen alle vakantiepech

Reis 
bijstand

 Medische kosten in het buiten -
land krijg je tot € 1.000.000 
vergoed, zonder vrijstelling.

 Bij een ongeval in het buiten -
land krijg je tot € 6.200 nazorg 
terugbetaald.

 Moet je je terugkeer uitstellen 
(natuurramp, epidemie, 
terrorisme…), dan krijg je 
je over nachtingskosten 
terugbetaald.

 Repatriëring bij ziekte 
of lichamelijk ongeval is 
inbegrepen. 

 Je bent ook gedekt bij een 
dringende vroegtijdige terugkeer 
(ernstige ziekte of overlijden 
van een dicht familielid of 
schade aan je woning).

Optioneel: voor je wagen 

 Met de optie voertuig 
buitenland reken je op 
pechbijstand in Europa (excl. 
België en Turkije), inclusief 
vervangende chauffeur en 
repatriëring. 

 Extra verblijfskosten zijn 
gedekt bij het wachten op 
de herstelling.

Alle tarieven vind je achteraan in deze folder, 
alle waarborgen ontdek je op vabreisbijstand.be

*Bron: tevredenheidsonderzoek na hulpverlening.

jaarcontract 
vanaf

€ 90



Bij annulatie of wijziging van je reizen, wereldwijd

Alle tarieven vind je achteraan in deze folder, 
alle waarborgen ontdek je op vabannulatieverzekering.be



Bij annulatie of wijziging van je reizen, wereldwijd

Annulatie 
verzekering

 Voor elke reis, wereldwijd en in 
België, vanaf één overnachting.

 Krijg je kosten tot € 2.500 per 
persoon per reis terugbetaald 
(max. € 10.000 per gezin). 
Optioneel kan je deze bedragen 
zelfs verdubbelen.

 Moet je je reis vroegtijdig 
stopzetten (door ziekte, 
ongeval of repatriëring)? Dan 
ontvang je terugbetaling van 
de resterende vakantiedagen. 

Alle tarieven vind je achteraan in deze folder, 
alle waarborgen ontdek je op vabannulatieverzekering.be

Annemie, Turnhout: Voor onze huwelijksverjaardag plannen we een 
reis naar Australië. Via de annulatieverzekering kan ik een reis tot  

€ 2.500 per persoon annuleren. Onze reis valt buiten die limiet. Is er 
een oplossing zodat we toch volledig beschermd zijn?

VAB: Jazeker. Je kan het plafond van je annulatieverzekering verhogen 
tot € 5.000 per persoon. Hiervoor neem je best contact op met onze 

klantenservice, we helpen je persoonlijk verder. (03 253 61 30)

jaarcontract 
vanaf

€ 149



Vragen?

“We dromen van een cruise 
in de Caraïben. Komen jullie 
ook tussen op zee?”
Annette & Louis, Lokeren

VAB: Opteer voor het 
vakantie pakket. Vóór je 
vertrekt, ben je gedekt door 
de annulatie verzekering. En 
tijdens de cruise geniet je een 
ruime medische bescherming. 
Goede vaart!

“Mijn zoon wil met de 
scooter naar school, 15 
kilometer verderop. Welke 
pechverhelping nemen we 
dan best?”
Sabine, Overpelt

VAB: Is dat een scooter van 
maximaal 50 cc? Dan volstaat 
fietsbijstand. Rijdt hij met 
wat zwaarders, dan wordt het 
motorbijstand. 

“Ik trek volgend jaar de 
wereld rond. Wat raden 
jullie me aan?”
Julie, Wemmel

VAB: Reis je langer dan 
vier maanden? Met de 
optie langer verblijf kun 
je zorgeloos vertrekken. 
Wij vergoeden je medische 
kosten vanaf de eerste 
cent. Gebeurt er wat op het 
thuisfront met dichte familie? 
Dan zorgen wij ervoor dat je 
kan terug keren naar België.

“Dit jaar willen we de 
Balkan doorkruisen met de 
auto. Kunnen we ook daar 
op jullie rekenen?”
Fam. Sanders, De Haan

VAB: Met het bijstands-
pakket geniet je een ruime 
bescherming voor je wagen 
in heel Europa. Neem je ook 
de optie vervang wagen? Dan 
krijg je een vervangwagen 
voor de verdere duur van 
je reis, als we je auto niet 
binnen 48 uur kunnen 
herstellen. 

We hebben al reisbijstand. 
Maar valt een motorhome 
daar ook onder?”
Fam. De Brant, Sint-Niklaas

VAB: Dat wordt nameten! 
Motorhomes lichter dan 
3,5 ton, lager dan 3 meter en 
minder lang dan 6,5 meter 
worden als gewone wagens 
beschouwd. Dan betaal 
je dus geen supplement. 
Is je motorhome groter of 
zwaarder (tot 6,5 ton)? Dan 
neem je de optie motorhome. 
Goed om te weten: een 
caravan is automatisch 
beschermd als die hangt aan 
een voertuig dat bij ons is 
aangesloten!



Meerdere formules, voordelig gebundeld

Bijstandspakket

Je piept al eens over de grenzen? 
Dan zit je goed met dit pakket. Je 
combineert hiermee het comfort 
van pechbijstand, in heel Europa, 
met de gemoedsrust van wereld-

wijde reisbijstand. 

Vakantiepakket

Of je nu onder een palm boom in 
Miami ligt, of bergen beklimt in de 
Himalaya: dankzij je vakantiepakket 
is hulp nooit veraf. Dit pakket 
bundelt reisbijstand handig met 

een annulatieverzekering.

Pech
bijstand

Reis
bijstand

Annulatie
verzekering

Multipakket

Dit is de meest complete bescherming. Je geniet dag en nacht pech bijstand 
voor je auto. Je mag wereldwijd rekenen op onze reisbijstand. En je komt 
nooit voor onvoorziene kosten te staan, omdat je een annulatie verzekering 
hebt. Kers op de taart: in dit pakket zit ook een gratis bagageverzekering 

en gratis fietsbijstand!

Pakketten



 

Jaarpolissen
365 dagen overal, altijd en iedereen beschermd

In het multipakket is een 
verzekering tegen verlies, 
beschadiging of diefstal 
in begrepen. Bij reis bijstand 
en vakantie pakket is het een 
optie: € 105 voor waarborg tot 
€ 1.250 (single) of € 169 voor 
waarborg tot € 2.500 (gezin).

Dan betaal je vanaf de 
volgende dag een extra 
bedrag op je reisbijstand 
van € 47 per begonnen 
maand per verzekerde.

Is mijn 
bagage ook 
gedekt?

Ga je langer 
dan 120 
dagen aan 
één stuk op 
reis?

Pech
bijstand

Dag en nacht
pechbijstand voor

1 voertuig in de Benelux

Bijkomend voertuig

€ 125/jaar

€ 98

Opties
per voertuig/jaar

Benelux

Reis
bijstand

Wereldwijde
personenbijstand

Per voertuig*

Motorhome**

Vervangwagen

(excl. België en Turkije)

€ 90/jaar  

€ 113/jaar

€ 35

€ 16

€ 64

Opties
per voertuig/jaar 

Europa

Annulatie
verzekering

Verzekering tegen
annulatie, wijziging of

onderbreking van reizen

€ 149/jaar  

€ 226/jaar

Vervangwagen

€ 58



 

* Prijs voor de eerste 2 voertuigen. 
Vanaf 3e tot 5e voertuig: 
€ 56/voertuig/jaar.

** Verplicht supplement voor voertuigen 
hoger dan 3 m en/of langer dan 6,5 m, 
en/of M.T.M. 3,5 ton tot max. 6,5 ton. 
Geldig voor Europa en landen rond de 
Middellandse Zee (excl. Algerije en Libië).

Bij een annulatieverzekering, vakantiepakket of 
multipakket kan je reizen annuleren tot een waarde 
van € 2.500 per persoon. Er bestaat een optie om 
het plafond van deze verzekeringen te verhogen 
naar € 5.000 per persoon: € 74,50 (single) of € 113 
(gezin). Max. gezinswaarborg € 20.000.

Het plafond 
van je 
verzekering?

Tarieven geldig van 1/5/2019 t.e.m. 30/4/2020, onder voorbehoud van drukfouten.  
Check ook onze website voor tarieven en algemene voorwaarden. 

Bijstands
pakket

Vakantie
pakket

Multi
pakket

Dag en nacht
pechbijstand voor

1 voertuig in Europa

+
Wereldwijde

personenbijstand

Wereldwijde
personenbijstand

+
Verzekering tegen

annulatie, wijziging of
onderbreking van reizen

Dag en nacht
pechbijstand voor

1 voertuig in Europa

+
Wereldwijde

personenbijstand

+
Verzekering tegen

annulatie, wijziging of
onderbreking van reizen

+
Fietsbijstand Benelux

+
Bagageverzekering

Bijkomend voertuig Per voertuig* Bijkomend voertuig

Motorhome** Motorhome** Motorhome**

Vervangwagen Vervangwagen Vervangwagen

(excl. Turkije) (excl. België en Turkije) (excl. Turkije)

€ 220/jaar  

€ 245/jaar

€ 208/jaar  

€ 295/jaar

€ 339/jaar  

€ 421/jaar

€ 82 € 35 € 82

€ 98 € 16 € 98

€ 91 € 64 € 91

Opties
per voertuig/jaar 

Europa

Opties
per voertuig/jaar 

Europa

Opties
per voertuig/jaar 

Europa



Alle tijdelijke polissen of formules kunnen worden afgesloten voor een verblijf van max. 120 dagen onafgebroken in het 
buitenland. De polis wordt afgesloten voor de periode aangeduid in de polis, minstens gelijk aan de volledige reisduur.  
VAB is een niet-verbonden agent van KBC Verzekeringen.

Tijdelijke polissen
Ideaal voor een korte reisperiode

Tarieven geldig van 1/5/2019 t.e.m. 30/4/2020, onder voorbehoud van drukfouten.  
Check ook onze website voor tarieven en algemene voorwaarden. 

Reis
bijstand

Annulatie
verzekering*

Bagage

PersonenbijstandVerzekering tegen
annulatie, wijziging of

onderbreking van reizen
(max. € 20.000/persoon)

Extra verzekering tegen
diefstal, verlies of

beschadiging

Voertuig buitenland

(excl. België en Turkije
- M.T.M.: < 3,5 ton)

WereldwijdWereldwijdWereldwijd

Europa**

5% 
 

3,8% 

van de totale 
reissom 

indien een annulatie-
verzekering al deels
inbegrepen is bij de 
boeking van je reis

per dag 
per schijf 
van € 250
verzekerde 
waarde

€ 4/dag/persoon

€ 2/dag/persoon

€ 0,50

€ 3,40

Opties
per voertuig/dag

Europa

Minimumpremie € 25

Minimumpremie € 25

Minimumpremie € 25Minimumpremie € 25/polis
Max. te verzekeren tot € 20.000/
persoon

Minimumpremie € 25
Maximumwaarde € 5.000/persoon
of 20 schijven van € 250



* Annulatieverzekering en vakantiepakket zijn af te sluiten binnen de 15 dagen na de 
boekingsdatum van de reis en voor vliegtuigtickets ten laatste op de dag van de afgifte.

** Europa, de landen rond de Middellandse Zee en Canarische Eilanden.

Vakantiepakket
met bagage*

Reisbijstand
met bagage

Wereldwijde
personenbijstand

+
Bagageverzekering

met verzekerde waarde
€ 1.250/persoon

+
Annulatie en

reisonderbreking
(max. € 20.000/persoon)

Personenbijstand

+
Bagageverzekering

met verzekerde waarde
€ 1.250/persoon

Voertuig buitenlandVoertuig buitenland

(excl. België en Turkije
- M.T.M.: < 3,5 ton)

(excl. België en Turkije
- M.T.M.: < 3,5 ton)

WereldwijdWereldwijd

Europa**

7% 
 

+ € 40 

van de totale 
reissom 

per extra
maand

€ 6/dag/persoon

€ 3/dag/persoon

€ 3,40€ 3,40

Opties
per voertuig/dag

Europa

Opties
per voertuig/dag

Europa

Minimumpremie € 40/persoon
voor de eerste maand

Minimumpremie € 25Minimumpremie € 25

Minimumpremie € 25

Minimumpremie € 25



Veilig
en handig

op weg
5%

voordeel

Aan
ledentarief

Tot

22%
korting

5%
voordeel

5%
voordeel

€30
voordeel

Aan
ledentarief

 Wacht niet meer aan tolwegen. 
 Bestel je Bip&Go-tolbadge voor Frankrijk 
 en Spanje via onze webshop. 

 Koop voor je vertrek je vignetten via 
 vab.be en reis vlot naar Zwitserland, 
 Oostenrijk en Duitsland.

 Huur een dakkoffer bij VAB-Banden.  
 Zo hoef je geen bagage 
 thuis te laten.

 Huur sneeuwkettingen bij VAB-Banden 
 en je trotseert winterse wegen 
 in alle veiligheid.

 Leer écht rijden bij VAB-Rijschool.
 Je betaalt geen inschrijvingsgeld voor 
 theorie- en/of praktijklessen. 

 Krijg advies en koop voordelig 
 nieuwe banden bij VAB-Banden.

 Laat je wagen checken aan 
 ledentarief. Dankzij VAB-Diagnose 
 ga je veilig op weg.

Onze 
ledenvoordelen?
Je zal er helemaal weg van zijn!

Minder 
uitgeven

 



Nog meer
voordeel

 
Korting
bij Q8 of

Esso

Extra
korting aan 

de pomp

Meer
beleven

Gratis

Gratis

5%
voordeel

 Ontvang VAB-Magazine gratis bij je thuis.
     Het staat boordevol nieuwe ideeën 
     voor mobiliteit, reis- en rijplezier.  

 Ontdek ook nieuwtjes, tips en reportages 
 op vabmagazine.be. Aan inspiratie en
 informatie geen gebrek.

 Ga avontuur shoppen bij A.S. Adventure. 
 Je geniet van een leuke korting
 op heel het assortiment.

 Tank voordelig met de gratis 
 VAB-Tankkaart en krijg 2 cent extra 
 korting op de pompprijs.  

 Met de gratis VAB-Tankkaart krijg je in 
België bij Q8 of Esso extra korting op 
de pompprijs. Zo bespaar je op elke liter 
gemiddeld 13 cent!

 
 Meer weten? vab.be/tankkaart

Korting aan 
de pomp in België

Gemiddelde korting 
aan de pomp

Extra VAB-korting

Totale gemiddelde 
korting

Extra troeven

Waar gebruiken?

Q8
geldig in België

11 cent/liter*
+
2 cent/liter

13 cent/liter

10% korting op 
smeermiddelen in de 
Q8-shop

10% korting op carwash

460 tankstations in heel 
België

Esso 
geldig in Europa

11 cent/liter*
+
2 cent/liter (in België)

13 cent/liter

10% korting op olie 
en antivries  in de 
Esso-shop

Puntenspaarsysteeem 
in de Esso-shops

300 tankstations in 
België en 6.000 in 
Europa

*Gebaseerd op het verbruik in België van VAB-leden gedurende de laatste 12 maanden.

Ontdek alle voordelen van de VAB-Club op vabclub.be

Onze 
ledenvoordelen?



VAB nv | Pastoor Coplaan 100 | 2070 Zwijndrecht

Kom vandaag 
nog bij de 

VAB-Club!

vab.be

contact@vab.be

03 253 61 30

facebook.com/vab
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