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De BCCMA verenigt alle constructeurs en importeurs van
vrijetijdsvoertuigen: caravans, zwerfauto’s en stacaravans.
Als beroepsvereniging staat zij ook in voor de promotie en
verdediging van het mobiliteitstoerisme. En anderzijds
beoogt zij de duurzame ontwikkeling, in complete harmonie met het milieu, van dit sociaal en cultureel toerisme.
In het kader van deze doelstelling heeft de BCCMA samen met een verzekeringsmaatschappij een contract voor technische bijstand ontwikkeld.
Hiermee zal het dertigtal leden dat actief is in de zwerfautobranche bij iedere
verkoop van een nieuwe motorhome gratis een contract van technische bijstand kunnen aanbieden. Het contract blijft twee jaar geldig, vanaf de datum
van aankoop. Dit aanbod geldt exclusief voor nieuwe motorhomes die in het
officieel net van de merken worden verkocht.
De leden importeurs en constructeurs hebben akkoorden gesloten met hun
concessiehouders, distributeurs en erkende verkopers om deze assistentie in de
verkoop van de zwerfauto te integreren.
Wat omvat deze technische bijstand?
Deze bijstand is in heel Europa geldig en dekt elke plaatselijke pechverhelping
en sleepkosten. Indien de herstelling minder dan vijf dagen in beslag neemt,
worden de hotelkosten of kosten voor de huur van een vervangingsvoertuig
door de verzekeraar gedekt. Duurt de herstelling langer, dan neemt de verzekeraar de repatriëring van het voertuig en de passagiers voor zijn rekening. Dit
neemt heel wat zorgen weg, in momenten die per definitie zorgeloos moeten
zijn…
Vakantie betekent immers ook een moment van verstrooiing en het ontdekken
van vreemde bestemmingen waarvan men vaak de taal niet beheerst en dat
kan nogal eens voor problemen zorgen. Verkeerde brandstof, een lekke band,
het verliezen van sleutels (wat naar het schijnt met de regelmaat van de klok
voorkomt)… kunnen tot de immobilisering van uw motorhome leiden, maar
ook dan kunt u een beroep doen op deze verzekering want zij geldt bij elke
panne. Elke onvoorziene immobilisatie ten gevolge van een ongeval, diefstal,
poging tot diefstal, brand, glasbraak en vandalisme valt eveneens onder deze
verzekering.
De beroepsvereniging heeft deze technische bijstand uitgewerkt in het voordeel van haar leden en hun kopers. En de belangen van beiden zijn onherroepelijk met elkaar verbonden, want als de klant een zorgeloze vakantie doorbrengt is ook de invoerder/dealer in de wolken!
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VERKOOP EN VERHUUR
VAN MOTORHOMES
Industrie Noord
SZAMOTULYSTRAAT 9 - 8700 TIELT
Tel. 051 40 05 63 - Fax 051 40 05 64
info@motorhomesdenys.be - www.campingcenter.be
openingsuren:
alle dagen van 8u30 tot 12u. en van 13u. tot 18u.
zat. van 9u. tot 16u. - zon- en feestdagen gesloten
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