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Centraal Beheer biedt onder de naam RoadGuard pechhulpdiensten aan, waarmee je zonder  

abonnement een beroep kunt doen op monteurs die bij ons zijn aangesloten. Via de app of via  

onze website kom je direct in contact met een professionele monteur die bij jou in de buurt is.  

Met een paar klikken is hulp onderweg. RoadGuard is bestemd voor gebruikers van motorrijtuigen  

tot 3.500 kg met een Nederlands kenteken.
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1 Algemene voorwaarden

1.1 Wat bedoelen we met ....?

Je/jij/jouw: De natuurlijke persoon die als consument gebruik maakt van de pechhulpdienst RoadGuard 

van Centraal Beheer.

Wij/ons: Centraal Beheer. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Services N.V., gevestigd 

aan de Handelsweg 2 in (3707 NH) Zeist en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 34136016. Het bezoekadres van Centraal Beheer is Laan van Malkenschoten 

20 in (7333 NP) Apeldoorn. 

Dienst: De pechhulp die wij op locatie aanbieden vanuit RoadGuard.

Auto: Alle motorrijtuigen tot 3.500 kg. Dus je auto, motor, brommer, scooter, busje of caravan. Of die 

van iemand anders. We spreken in deze voorwaarden vaak over je auto, want dat praat wel zo makkelijk. 

Maar we bedoelen dan ook alle andere voertuigen.

Monteur: De pechhulpverlener die wij inschakelen om voor jou op locatie een dienst van RoadGuard te 

verrichten.

App: De RoadGuard app die je download via iOS, Android of de website RoadGuard.nl. Via al deze 

kanalen kan je gebruik maken van RoadGuard. Waar we spreken over de app, bedoelen we ook de 

website.

Overeenkomst: De overeenkomst die tussen jou en ons ontstaat doordat u opdracht geeft aan Centraal 

Beheer om een dienst van RoadGuard uit te voeren.

1.2 Voor wie gelden deze voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden voor elk aanbod dat wij doen en de overeenkomst die wij met jou sluiten 

voor de pechhulpdienst van RoadGuard. Door van de diensten van RoadGuard gebruik te maken, ga je 

akkoord met deze voorwaarden.

Wij mogen deze voorwaarden altijd eenzijdig moment wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor 

overeenkomsten die je afsluit na de wijzigingsdatum (=versiedatum). Voor bestaande overeenkomsten 

gelden de oude voorwaarden.

1.3 Hoe werkt RoadGuard? 

dan komt er een overeenkomst tussen jou en ons tot stand. Waarop deze voorwaarden van toepassing 

zijn.

Als wij jouw aanvraag hebben ontvangen, gaan wij direct op zoek naar een monteur bij jou in de buurt. 

De monteur zal zo snel als mogelijk naar de door jou opgegeven locatie toekomen. En de door jou 

aangevraagde dienst uitvoeren. Tenzij er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 4.

http://www.RoadGuard.nl.
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Als de dienst is uitgevoerd, betaal je hiervoor via iDEAL. Dit doe je in de app of via de betaallink die wij 

jou per mail sturen.

1.4 Wanneer kan je geen gebruik maken van de diensten van RoadGuard? 

In sommige situaties kan je geen gebruik maken van de diensten van RoadGuard. Dat is het geval in de 

volgende situaties:

• De auto wordt gebruikt zonder toestemming van de eigenaar, zoals bij diefstal.

• De auto is betrokken bij een ongeval.

• De auto is zwaarder dan 3.500 kg.

• De dienst buiten Nederland moet worden uitgevoerd én het gaat om een snor- of bromfiets 

(brommer of scooter).

• De locatie waar de dienst moet worden uitgevoerd is onbegaanbaar, onbereikbaar, in een land waar 

RoadGuard geen diensten levert, op Terschelling of Vlieland.

• De monteur vindt de locatie of situatie niet veilig genoeg, bijvoorbeeld als er bedreigingen worden 

geuit.

De overeenkomst komt onder de in artikel 4.1 genoemde voorbehouden tot stand. Deze situaties 

betreffen zogenoemde opschortende voorwaarden. Is er sprake van een van deze situaties, dan is er 

dus geen overeenkomst tot stand gekomen. In dat geval brengen wij geen kosten bij jou in rekening. En 

bestaat er voor jou geen recht op een vergoeding.

  

1.5  Wat en hoe betaal je voor RoadGuard?

De prijzen van de diensten van Roadguard staan op onze website www.roadguard.nl en in onze app. De 

prijzen kunnen wijzigen.

De prijzen zijn inclusief btw. Maar exclusief eventuele materiaalkosten, zoals onderdelen waarmee jouw 

auto wordt gerepareerd. Tenzij anders is aangegeven.

Wij kunnen aanvullende kosten bij jou in rekening brengen. Bijvoorbeeld veerkosten, tolkosten of 

de kosten van onderdelen waarmee jouw auto is gerepareerd. Voor deze onderdelen betaal je de 

gebruikelijke marktprijs. De monteur informeert jou eerst over de prijs van de onderdelen en vraagt 

jouw toestemming, voordat jouw auto wordt gerepareerd.

Je betaalt voor de diensten van Roadguard in de app via iDEAL. Nog dezelfde dag, direct na afronding 

van de dienst. Lukt dat niet, dan krijg je van ons een e-mail met een betaallink. Zo kan je alsnog via iDEAL 

betalen. Dat doe je binnen 2 weken na ontvangst van de e-mail.

Gaat het om een dienst die buiten Nederland wordt uitgevoerd, dan betaal je rechtstreeks aan de 

monteur. Betaal je de rekening voor de diensten van Roadguard niet op tijd, dan ontvang je van ons een

 

Betaal je de rekening voor de diensten van Roadguard niet op tijd, dan ontvang je van ons een 

herinnering.
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1.6 Welke rechten en plichten heb jij en hebben wij?

Je mag alleen van de diensten van RoadGuard gebruik maken voor eigen persoonlijk, privégebruik. En 

voor het doel waarvoor RoadGuard is bedoeld: pechhulp on demand.

Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, van RoadGuard zijn van ons. Het is dus 

niet toegestaan de dienst RoadGuard – waaronder de app – na te maken, te verveelvoudigen of op een 

andere manier te exploiteren.

Houd jij je niet aan de rechten en plichten uit dit artikel, dan mogen wij jou als klant van de diensten van 

RoadGuard (tijdelijk) weigeren.

1.7 Wanneer zijn wij aansprakelijk?

Wij doen ons best om de diensten van RoadGuard zo goed mogelijk uit te voeren. Natuurlijk kan er iets 

misgaan. Heb je schade? Dan kijken wij hoe deze schade is ontstaan. Wij zijn aansprakelijk voor jouw 

schade als die is ontstaan doordat wij tekort zijn geschoten in de uitvoering van de dienst. Maar alleen 

als de tekortkoming én de schade aan ons kan worden toegerekend. 

Wij vergoeden in geen enkel geval immateriële schade.

Ben je niet tevreden over de uitvoering van de dienst? Of is de dienst niet goed uitgevoerd en heb je 

schade? Wacht dan niet te lang om dit aan ons te laten weten, maar doe dit tijdig. Anders loop je het 

risico jouw rechten te verliezen, bijvoorbeeld het recht op nakoming of schadevergoeding. Deze rechten 

vervallen na verloop van tijd.

1.8 Heb je een bedenktijd?

De pechhulpdiensten van RoadGuard zijn diensten die wij op jouw specifieke verzoek op locatie 

verrichten. Deze diensten betreffen dringende herstellingen of onderhoud, zoals het repareren van een 

lege accu of een lekke band.

Aangezien onze diensten dringend zijn, heb je geen bedenktijd. Dit betekent dat je de overeenkomst niet 

kosteloos kan annuleren.

Wil je de overeenkomst toch annuleren, dan betaal je een bedrag van € 190,- inclusief BTW aan 

voorrijkosten. Dit heeft ermee te maken dat wij kosten maken vanaf het moment dat u pechhulp 

aanvraagt. Dit geldt ook als de monteur:

• al op locatie bij jou is.

• de dienst niet (helemaal) kan uitvoeren.

• je geen transport wenst.
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1.9 Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens volgens het privacy statement van Centraal Beheer. Wij houden 

ons in ieder geval aan de wet. En verkopen jouw gegevens niet. Voor meer informatie verwijzen wij je 

naar het statement.

1.10 Ben je niet tevreden?

Neem dan contact met ons op. Stuur je klacht naar roadguard@centraalbeheer.nl. Je ontvangt binnen  

1 werkdag een bevestiging. En binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Bent je het niet eens met onze reactie? Dan kun je om een herbeoordeling vragen. Jouw klacht zal dan 

door een ander persoon worden beoordeeld. 

Wij doen ons uiterste best om jouw klacht in goed overleg met jou op te lossen. Bent je niet tevreden 

over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je het geschil aan de rechter voorleggen. Of je kunt kiezen 

voor alternatieve geschillenbeslechting via het Europese ODR-platform. Let op: wij zijn niet verplicht om 

aan alternatieve geschillenbeslechting mee te werken. Of wij hieraan meewerken, geven wij aan bij de 

afhandeling van uw klacht. Je kunt ook het geschil aan de rechter voorleggen. 

1.11 Slotopmerkingen

Op de overeenkomst tussen jou en ons is het Nederlands recht van toepassing.

Is een bepaling in deze voorwaarden in strijd met de wet? Of is een bepaling om een andere reden niet 

geldig? Dan blijven de overige (gedeeltes van de) bepalingen gelden.

http://www.roadguard.nl/privacyverklaring
mailto:roadguard%40centraalbeheer.nl.?subject=

