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1. ALGEMEEN
Dit document geeft een beschrijving van de inhoud en de voorwaarden van RENAULT Route Service. 

De eigenaar/berijder van de auto waarop het RENAULT Route Service betrekking heeft, wordt in deze

algemene voorwaarden aangeduid als ‘klant’. Na het lid worden van MY RENAULT bij een officieel

door RENAULT NEDERLAND erkend lid van het RENAULT distributienetwerk (hierna: de RENAULT-

dealer)verkrijgt de klant het recht op RENAULT Route Service. De klant ontvangt per post de MY 

RENAULT pas. Op vertoon van deze pas aan de RENAULT-dealer of door RENAULT erkende

hulpverlener kan de klant in NEDERLAND gebruik maken van de voordelen van RENAULT Route 

Service. 

Het MY RENAULT Route Service is geldig vanaf het aflopen van de officiële garantieperiode. MY 

RENAULT lidmaatschap kan worden verkregen middels inschrijving via www.myrenault.nl, mits voldaan

wordt aan de hieronder genoemde voorwaarden (4.1 – 4.2). MY RENAULT Route Service is voor MY 

RENAULT leden voor onbepaalde termijn geldig, mits voldaan wordt aan de hieronder genoemde

voorwaarden (4.1 – 4.2).

2. WIE IS VERZEKERD?
Alle auto’s van het gehele RENAULT-gamma, dus zowel personenauto’s als bedrijfswagens tot een

maximaal toegestaan gewicht van 3,5 ton, die in NEDERLAND geregistreerd zijn met uitzondering van 

wedstrijdauto’s, hebben recht op RENAULT Route Service, indien het MY RENAULT lidmaatschap is 

aangeschaft in combinatie met onderhoud en/of APK en/of reparaties door de RENAULT-dealer. 

De hieronder beschreven diensten worden gratis verleend in NEDERLAND op vertoon van de Pas, 

behorende bij RENAULT Route Service, aan een RENAULT-dealer of door RENAULT erkende hulpverlener.

4.1 Wat dekt MY RENAULT Route Service?

Telefonische assistentie door de RENAULT Route Service Alarmcentrale, te bereiken in Nederland via tel. 

0800-0303. Het aanrijden en assisteren ter plaatse van een RENAULT-dealer of door RENAULT erkende

hulpverlener.

Indien noodzakelijk afsleep door een RENAULT-dealer of door RENAULT erkende hulpverlener naar de 

dichtstbijzijnde RENAULT-dealer. In geval van schade zal de RENAULT Route Service Alarmcentrale met 

behulp van de klant verzekeraar hulpverlening laten verzorgen en de auto laten transporteren naar een

RENAULT Erkend Schadebedrijf.

3. INGANGSDATUM EN LOOPTIJD

4. WAARVOOR VERZEKERD?
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DEKKINGSOVERZICHT RENAULT ROUTE SERVICE
In onderstaand overzicht staat wanneer welke hulpverlening gedekt is.

Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw RENAULT (in maanden) en de door u gekozen 

dekking.
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Alle leeftijden

Noodreparatie ter plaatse door een Renault-dealer of 

door RENAULT erkende hulpverlener

Transport naar dichtsbijzijnde Renault-dealer

Vervoer van bagage en inzittende naar een adres in 

Nederland, afhankelijk van waar het voertuig heen is 

gebracht

Maximaal 3 dagen vervangend vervoer 

(max cat. B)

Noodreparatie ter plaatse door een Renault-dealer of 

door RENAULT erkende hulpverlener

Transport naar dichtsbijzijnde professionele door 

RENAULT erkende hulpdienst

Vervoer van het voertuig naar Nederland indien niet 

repareerbaar

De kosten van openbaar vervoer, van bagage en 

inzittende naar de eindbestemming of een adres in 

Nederland

Maximaal 10 dagen vervangend vervoer OF een redelijk 

bedrag voor reis- en verblijfkosten

Vervangende chauffeur als de bestuurder door ziekte of 

ongeval niet meer kan rijden en er geen inzittende is die 

het kan overnemen

Hulpverlening in Nederland

Hulpverlening in het buitenland



4.2 Wat dekt MY RENAULT Route Service niet?

Vanaf het verlopen van de officiële fabrieksgarantie, geldt dat de kosten van het repareren en/of 

vervangen (inclusief arbeidsloon) van defecte onderdelen ten laste komen van de klant. Dit geldt ook

voor de kosten van onderdelen die vervangen moeten worden wegens normale slijtage (zoals

bijvoorbeeld de gloeilampen, remblokken en remschijven). Er is geen sprake van kosteloze

hulpverlening in het geval de stranding wordt veroorzaakt door eigen toedoen, of door bepaalde

oorzaken van buitenaf zoals (niet uitputtend): het niet in acht nemen van waarschuwingen van de 

boordapparatuur en van het niet-naleven van de instructies in het instructieboekje en het Garantie-

en Onderhoudsboekje van de auto. Andere uitsluitingen voor kosteloze hulpverlening zijn pech aan

aanhanger of caravan, bij diefstal van de auto of onderdelen, joyriding. Geen kosteloze hulpverlening

indien de hulpverlening buiten RENAULT Route Service om is georganiseerd. Geen kosteloze

hulpverlening indien de auto niet volgens de richtlijnen van de constructeur gebruikt is, (bijvoorbeeld: 

te zware belading, deelname van de auto aan sportwedstrijden in welke vorm dan ook) en er, in strijd

met de richtlijnen van de constructeur, onderdelen zijn gemonteerd of anderszins veranderingen zijn

aangebracht;

Om aanspraak te kunnen maken op de diensten van MY RENAULT Route Service is de klant verplicht: zijn

betalingsverplichtingen op grond van deze overeenkomst te hebben voldaan; het vaststellen en uitvoeren

van de reparatie (en of schade) na hulpverlening op basis van RENAULT Route Service dient uitgevoerd te

worden door een RENAULT-dealer. 

6. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Alleen in Nederland

5. WAAR VERZEKERD?

In geval van gedeeltelijke of volledige niet-nakoming door de klant van enige verplichting op grond van 

RENAULT Route Service heeft RENAULT NEDERLAND het recht de uitvoering van het RENAULT Route 

Service abonnement onmiddellijk op te schorten. 

7. OPSCHORTING VAN RENAULT ROUTE SERVICE
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8. EINDE VAN RENAULT ROUTE SERVICE
Beëindiging van RENAULT Route Service mogelijk in de hierna genoemde gevallen (8.1 - 8.4). Er vindt

in geen geval teruggave van de betaling voor RENAULT Route Service plaats.

8.1 Indien de auto total loss raakt (om technische of financiële redenen onherstelbaar verklaard

wordt) is RENAULT Route Service per datum dat de auto total loss is geraakt, automatisch en van 

rechtswege beëindigd.

8.2 In geval van diefstal van de auto, waarbij de auto niet binnen 30 dagen na aangifte wordt

teruggevonden, wordt RENAULT Route Service door het verloop van genoemde 30 dagen

automatisch beëindigd per de datum van de diefstal.

8.3 RENAULT Route Service eindigt op het moment dat de auto niet meer in Nederland is 

geregistreerd.

8.4 RENAULT Route Service eindigt op het moment van verkoop van de auto. RENAULT Route Service 

is derhalve niet overdraagbaar.

De klant persoonsgegevens worden door de RENAULT-dealer, RENAULT Nederland en aan haar gelieerde

bedrijven verwerkt om de klant informatie toe te zenden over producten en/of diensten en kunnen

worden verstrekt aan speciaal door ons geselecteerde bedrijven voor het toezenden van informatie over 

hun producten en/of diensten. Als de klant geen informatie over de producten / diensten wenst te

ontvangen, kan de klant dit aan de verzender van de informatie laten weten. 

Een eventueel geschil dat tussen partijen mocht ontstaan omtrent de inhoud of de uitvoering van 

RENAULT Route Service, zal worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten

Zaken te Den Haag. 

9. PRIVACY STATEMENT

10. GESCHILLENREGELING

RENAULT NEDERLAND behoudt zich het recht voor om, op grond van veranderde omstandigheden, 

éénzijdig wijzigingen in de algemene voorwaarden van RENAULT Route Service aan te brengen. Deze

eventuele wijzigingen zullen pas ingaan nadat de klant hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte is 

gesteld. Meer informatie vindt u op www.RENAULT.nl of bel gratis 0800-0303. 

11. WIJZIGINGSCLAUSULE
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1. ALGEMEEN
U hebt recht op Renault Route Service+ als uw RENAULT in onderhoud is bij een officieel door 

RENAULT NEDERLAND erkend lid van het RENAULT distributienetwerk. U kunt Renault Route Service+ 

daarom alleen afsluiten nadat u gebruik heeft gemaakt van een dienst van een Renault-dealer: het 

afnemen van de onderhoudsbeurt, de APK, en een Winter- of Zomercheck. Als u Renault Route 

Service+ hebt afgesloten, heeft u de dag erna recht op hulp bij pech of schade in binnen- en 

buitenland. U zult de polis één tot twee weken na afsluiting van de Renault Service+ per post 

ontvangen. In Nederland belt u voor Renault Route Service+ 0800-0303 en in het buitenland +3120-

6535100  

Nederland en Europa 

Het verzekeringsgebied Europa omvat naast dekking in Nederland de volgende landen: Andorra, België, 

Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, 

Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, 

Polen, Portugal, Roemenië, Rusland t/m de Oeral, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Turkije tot de Bosporus, Vaticaanstad, Wit-Rusland, IJsland, Zweden en Zwitserland.

2. WIE IS VERZEKERD?
�Iedere berijder van de verzekerde auto als deze is onderhouden door de Renault-dealer;

�De auto moet een in Nederland geregistreerde RENAULT personenauto of RENAULT bedrijfsauto zijn. 

�Met een maximaal toegestaan gewicht tot 3,5 ton. 

Hulpverlening bij pech of ongeval door Renault Route Service Alarmcentrale. Wij organiseren onderstaande 

hulp voor u

�Telefonische assistentie door de Renault Route Service Alarmcentrale

�Bij een verzekerde schade aan uw auto neemt Renault Route Service Alarmcentrale contact op met 

uw autoverzekeraar om de auto te laten vervoeren naar een RENAULT erkend Schadebedrijf . 

Uiteraard is hierbij uw medewerking noodzakelijk.

3. WAAR VERZEKERD?

4. WAARVOOR VERZEKERD?
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5. DEKKINGSOVERZICHT RENAULT ROUTE SERVICE+
In onderstaand overzicht staat wanneer welke hulpverlening gedekt is.

Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw RENAULT (in maanden) en de door u gekozen 

dekking.
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Pakket 3-5+ 

(exclusief aanhangwagen)

Pakket 5-10 

(exclusief aanhangwagen)

Pakket 10-15 

(exclusief aanhangwagen)

€ 39,95 € 44,95 € 49,95 

Leeftijd 

25 t/m 60 maanden

Leeftijd 

61 t/m 120 maanden

Leeftijd 

121 t/m 180 maanden

Noodreparatie ter plaatse door een Renault-dealer of 

door RENAULT erkende hulpverlener    •    •    •

Transport naar dichtsbijzijnde Renault-dealer    •    •    •
Vervoer van bagage en inzittende naar een adres in 

Nederland, afhankelijk van waar het voertuig heen is 

gebracht
   •    •    •

Maximaal 3 dagen vervangend vervoer 

(max cat. B)

Noodreparatie ter plaatse door een Renault-dealer of 

door RENAULT erkende hulpverlener

Transport naar dichtsbijzijnde professionele door 

RENAULT erkende hulpdienst

Vervoer van het voertuig naar Nederland indien niet 

repareerbaar

De kosten van openbaar vervoer, van bagage en 

inzittende naar de eindbestemming of een adres in 

Nederland

Maximaal 10 dagen vervangend vervoer OF een redelijk 

bedrag voor reis- en verblijfkosten

Vervangende chauffeur als de bestuurder door ziekte of 

ongeval niet meer kan rijden en er geen inzittende is die 

het kan overnemen

Aanhangwagen en Caravanservice: tevens het vervoeren 

van uw aanhanger of caravan bij pech of ongeval.  € 12,50 € 12,50 € 12,50 

• standaarddekking Renault Route Service

De extra pluspakketten zijn alleen af te sluiten icm het basis pakket. Het pakket aanhangwagen & caravanservice is alleen af te sluiten icm met het 

pluspakket. Genoemde prijzen zijn inclusief assurantiebelasting en gebaseerd op een looptijd van 1 jaar 

Alleen als pakket 

"5-10+" gekozen is a:

€ 7,50 PER JAAR

Op deze productsheet zijn de voorwaarden van Renault Route Service+ van toepassing. De extra pakketten kunnen niet los afgesloten worden. 

Hulpverlening in Nederland

Hulpverlening in het buitenland

EXTRA PAKKET

Alleen als pakket "10-15+" 

gekozen is a:

€ 10,- PER JAAR



6. AANHANGWAGEN & CARAVANSERVICE
Als u het pakket Aanhangwagenservice hebt gekozen, geldt de hulpverlening ook voor uw 

aanhangwagen of caravan. De hulpverlening beperkt zich tot het vervoeren van uw aanhanger of 

caravan bij pech of ongeval.  

7. NIET VERZEKERD
�De kosten die u maakt zonder toestemming van de Renault Route Service Alarmcentrale;

�De kosten van het repareren en/of vervangen (inclusief arbeidsloon) van defecte onderdelen;

�De kosten van onderdelen die vervangen moeten worden vanwege normale slijtage. Zoals: 

de lampen, remblokken en remschijven);

�Als u zelf de oorzaak bent van de pech of schade (opzet of grove schuld);

�De gevolgen van nalatigheid. Zoals: het negeren van waarschuwingen die u ziet op de 

boordcomputer en het niet volgen van de instructies in het instructieboekje, het Garantie- en 

Onderhoudsboekje van uw auto;

�Als de auto anders gebruikt wordt dan waarvoor deze is gemaakt. Zoals: te zware belading, deelname 

van de auto aan sportwedstrijden in welke vorm dan ook;

�Als er in strijd met de richtlijnen van RENAULT onderdelen aan de auto zijn gemonteerd of andere 

veranderingen zijn aangebracht;

�Als de kosten van Renault Route Service+ (gedeeltelijk) niet zijn betaald; 

�Overmacht. Zoals: natuurrampen, terrorisme, molest en atoomkernreacties.

�Als Renault Route Service+ stopt wordt er geen geld teruggegeven;

�Het Renault Route Service Abonnement stopt:

�als de auto total loss raakt;

�dertig dagen na diefstal van de auto;

�als de auto wordt verkocht of niet meer in Nederland is geregistreerd;

�na twaalf maanden als u deze niet wilt voortzetten. Geef het aan ons door als u de verzekering  niet 

wenst voort te zetten.  

�Als achteraf blijkt dat de verleende hulp en gemaakte kosten niet gedekt zijn, zullen wij deze 

kosten alsnog bij u in rekening brengen; 

�Deze hulpverlening is door RENAULT ondergebracht bij Mondial Assistance. Mondial verzorgt de hulp en 

vergoedt de afgesproken kosten. Voor vragen of klachten kunt u ook rechtstreeks contact met Mondial 

Assistance opnemen: Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam. Mondial is aangesloten bij het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft);  

Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing;

�RENAULT mag de voorwaarden van deze verzekering veranderen. Als we dat doen sturen wij u hiervan  

bericht. Meer informatie vindt u op www.renault.nl of bel gratis 0800-0303. 

8. BIJZONDERHEDEN
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. In het kader van zijn streven naar constante verbetering
van producten behoudt RENAULT op ieder moment het recht voor om wijzigingen door te voeren. RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen
van onjuistheden en onvolkomenheden van de inhoud van deze uitgave. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is 
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT. Renault Route Service+ wordt u aangeboden door Mondial Assistance, als bemiddelaar treedt op RCI 
Financial Services B.V.

www.renault.nl


