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Gegarandeerd hulp 
bij pech onderweg
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Zekerheid van uw mobiliteit in heel Europa. Tijdens uw 
vakantie of gewoon op een maandagochtend onderweg 
naar uw werk. 24 uur per dag en zeven dagen per week.  
Altijd en overal. Dat is wat onze Pechhulp service u biedt. 

Ons vakmeesterschap, uw winst
Uw auto wordt bij ons onderhouden door vakmensen met de juiste scholing en 
ondersteuning van professionals. Veelal kent hij u en uw auto al jaren en werkt 
louter met A-merkonderdelen en de modernste apparatuur. Uw auto is in zeer 
goede handen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u stil komt te staan met pech. 
Deze zekerheid geeft ons de mogelijkheid om – bij particulier gebruik – de  
Autovakmeester Pechhulp service zo voordelig aan te bieden.

€39,95
per jaar
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Pechhulp in 42 Europeese landen
Wij zeggen wat we doen en doen wat we beloven. Met de Autovakmeester  
Pechhulp service voor particulieren kunt u zorgeloos op reis in de  
hiernaast getoonde landen. Natuurlijk hebben we voor zakelijk gebruik in  
Europa ook passende oplossingen, vraag naar de voorwaarden.

 

Altijd bereikbaar
Dag en nacht is onze alarmcentrale voor u te bereiken. 
Doordat u klant bent van Autovakmeester en tevens 
deelnemer van onze Pechhulp service, hebben wij 
een speciaal Pechhulp service alarmnummer voor 
u beschikbaar. Hier wordt u altijd deskundig en in 
het Nederlands te woord gestaan. U kunt onze 
centrale 24 uur per dag en vanuit heel Europa 
bereiken op +31 (0)088-112 1433.

Iedere auto is welkom
Ongeacht de leeftijd of aantal kilometers van uw auto* kunt u – bij particulier 
gebruik - gebruik maken van de Autovakmeester Pechhulp service. Voor iedere 
auto geldt het jaarbedrag van € 39,95. Onze enige voorwaarde is dat uw auto in 
regulier onderhoud is bij Autovakmeester. Dan kunt u rekenen op onze Pechhulp 
service bij pech onderweg in Nederland en alle andere Europese landen. Zelfs 
voor een lekke band of wanneer u per ongeluk de verkeerde brandstof heeft 
getankt. Wij staan altijd voor u klaar!

*Nederlands gekentekende lichte voertuigen  mt een maximum GVW tot 3500 kg.

Omzetten is eenvoudig
Heeft u nog een lopende gelijksoortige verzekering, dan kunnen wij deze voor 
u opzeggen. Zo simpel is overstappen naar onze voordelige Pechhulp service! 
Onze Pechhulp service heeft geen stilzwijgende verlenging. Wij informeren u 
tijdig wanneer uw Autovakmeester Pechhulp service afloopt, zodat u er zelf voor 
kunt kiezen om te verlengen. De Autovakmeester Pechhulp service verlenen wij in 
samenwerking met AA-team. AutoAssistentie-team. Voor de voorwaarden kunt u 
zich wenden tot de website van AA-team.
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Andorra

België

Bosnië

Bulgarije

Kroatië

Corsica

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

Finland

Frankrijk

Gibraltar

Griekenland

Hongarije

Ierland

IJsland

Italië

Joegoslavië

Letland

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Macedonië

Malta

Monaco

Nederland

Noorwegen

Oostenrijk

Polen

Portugal

Roemenië

San Marino

Slovenië

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Turkije (EU)

Vaticaanstad

UK

Zweden

Zwitserland
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Alle zekerheden van 
onze Pechhulp service
• Hulp bij pech onderweg (ook een lekke band)

• Hulp bij pech in eigen woonplaats

• Hulp bij pech elders in Nederland of in alle genoemde Europese landen

•  Hulp bij pech door eigen vergissing. Bijvoorbeeld verkeerde brandstof of  
een lege accu.
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Diagnose en directe reparatie
In bijna alle gevallen van pech langs de weg kunnen onze diagnose- en repa-
ratiespecialisten u ter plekke helpen. Zij zorgen ervoor dat u direct veilig weer 
verder kunt rijden.

Vervangend vervoer is mogelijk
In het zeldzame geval dat onze specialisten u niet ter plekke kunnen helpen, 
omdat er bijvoorbeeld een complexe storing of een serieus defect aan uw auto is, 
dan behoort een huurauto tot de mogelijkheden. Binnen Nederland geldt: maxi-
maal twee dagen conform werkplaats specificaties of afspraken. In het buitenland 
geldt: maximaal vier dagen op basis van categorie B -huurauto’s. In de meeste 
gevallen heeft u wel een creditcard nodig.

Transport naar uw eigen Autovakmeester
Mocht het nodig zijn om uw auto bij een pechgeval te vervoeren naar uw  
eigen Autovakmeester, dan zorgen wij kosteloos voor dit transport (bij een  
reparatieopdracht of inruil).

Hotelovernachting
Wanneer u in het buitenland pech krijgt en uw auto niet op dezelfde dag  
gerepareerd kan worden, dan zorgen wij voor een geschikt onderkomen  
voor de nacht.



• Betaalbaar en betrouwbaar
• Eén pechhulp service alarmnummer: +31 (0)88-112 1433
• 24 uur assistentie
• Garantie van uw Autovakmeester
• Pechhulp in eigen woonplaats
• Pechhulp door heel Nederland
• Pechhulp door heel Europa
• Pech door een eigen vergissing
• Vervangend vervoer
• Kosteloos transport
• Hotelovernachting indien nodig

Slechts € 39,95
 per jaar!

Autovakmeester
Pechhulp Service

Aanmelden
Meedoen is eenvoudig. U kunt bij uw vertrouwde Autovakmeester een aanmeld- 
formulier invullen en wij zorgen voor de rest. Dan bent u meteen verzekerd van 
het beste onderhoud voor een betaalbare prijs. 

Tot wel € 100,00 voordeliger
dan bij andere Pechhulpdiensten!

autovakmeester.nl
ANDIJK AUTO TECHNIEK 
Gedeputeerde Laanweg 41 A, 1619PB Andijk, 0228-528795  
www.andijkautotechniek.nl 


