
 

Met dit informatieblad willen wij u een kort overzicht geven van uw verzekering. De informatie is dus niet volledig. De totale inhoud van het contract 
omvat het verzekeringscontract/de toetredingsverklaring, de bijgevoegde verzekeringsvoorwaarden en belangrijke informatie ingeval van schade . 
Gelieve alle documenten door te lezen zodat u volledig op de hoogte bent. 
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in het bijgevoegde document “Privacyverklaring”. 

 
Om welk soort verzekering gaat het? 

Het aangeboden verzekeringscontract is een reparatiekostenverzekering. Deze verzekering dekt onverwachte reparatiekosten die kunnen voorvallen 
bij het gebruik van een motorvoertuig. 

 
 

 
 

 

Reparatiekostenverzekering 
Informatieblad over verzekeringsproducten 

Wat is verzekerd? 

Deze reparatiekostenverzekering vergoedt de kosten 
voor reparaties die binnen de verzekeringslooptijd 
vereist zijn als gevolg van defecte verzekerde 
onderdelen. 

Verschillende mechanische en elektrische 
onderdelen van uw motorvoertuig zijn verzekerd. 

Gedetailleerde informatie over de verzekerde onderdelen 
kunt u in de verzekeringsvoorwaarden vinden. 

 
Welke kosten vergoeden wij? 

Bij een defect verzekerd onderdeel binnen de 
verzekeringslooptijd vergoeden wij de volgende kosten: 

Arbeidsloon volgens de werktijdrichtlijnen van 
de fabrikant, 

Materiaalkosten volgens de adviesprijs van de 
fabrikant (bovengrens), 

Kosten die in verband met de reparatie van schade 
gemaakt worden voor test-, meet- en 
instelwerkzaamheden, dit volgens de werktijdrichtlijnen 
van de fabrikant, 
Mobiliteitskosten zoals bijvoorbeeld kosten voor 
wegslepen, trein, huurauto, overnachting en 
telefoongesprekken (wanneer afzonderlijk 
overeengekomen). 

 
Hoe hoog is het verzekerde bedrag? 

De vergoeding is begrensd tot de kosten van een 
vervangend onderdeel inclusief de uit- en 
inbouwkosten wanneer de reparatiekosten hoger 
zijn dan de waarde van het vervangende onderdeel. 

Het maximale bedrag dat volgens de verzekering 
vergoed wordt, is per schadegeval beperkt tot de 
marktwaarde van het motorvoertuig op het moment 
van schade. 

De hoogte van een eventueel overeengekomen 
maximale vergoeding per schadegeval kunt u in uw 
verzekeringscontract/toetredingsverklaring vinden. 

 
Eigen risico 

Voor de te vergoeden materiaalkosten heeft u een verplicht 
eigen risico in de vorm van een percentage – dat 
gebaseerd is op de kilometerstand van het motorvoertuig 
op het moment van schade – of een vast bedrag (wanneer 
afzonderlijk overeengekomen). 

Wat is niet verzekerd? 

Bijvoorbeeld: 

 Kosten voor reparaties die nodig waren door een niet 
werkend verzekerd onderdeel als gevolg van een fout 
in een onderdeel dat niet verzekerd was. 

 Kosten voor reparaties aan onderdelen die 
uitdrukkelijk uitgesloten zijn van vergoeding in de 
verzekeringsvoorwaarden.  

 De door de fabrikant voorgeschreven of aanbevolen 
inspectie-, reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. 

 Kosten voor bedrijfskosten zoals bijvoorbeeld 
brandstoffen, olie, koelvloeistoffen en 
antivriesmiddelen. 

 Indirecte of directe gevolgschade. 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Er zijn omstandigheden waarin het kan zijn dat uw 
verzekeringsdekking beperkt is. Uitgesloten van de 
verzekeringsdekking zijn in ieder geval: 

 Schade ontstaan door een ongeluk, 

 Schade ontstaan door ondeskundig, moedwillig of 
kwaadwillig gebruik, 

 Schade ontstaan door wijziging van de oorspronkelijke 
constructie van het motorvoertuig (bijv. tuning, 
opvoering, gasombouw enz.) of door het inbouwen van 
onderdelen van een ander merk of accessoires die door 
de fabrikant niet zijn toegestaan. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

U heeft bijvoorbeeld de volgende verplichtingen: 

U dient de door de fabrikant voorgeschreven of aanbevolen inspectie- en onderhoudswerkzaamheden voor uw motorvoertuig 
conform de specificaties van de fabrikant uit te voeren. 

U dient de kilometerteller niet te veranderen of te beïnvloeden. Een defect aan of vervanging van de kilometerteller dient direct 
gemeld te worden. 

U dient de aanwijzingen van de fabrikant die in de gebruikershandleiding van het motorvoertuig vermeld staan op te volgen. 

U dient ons direct of in ieder geval voor de reparatie in kennis te stellen van alle schade. 

U dient de reparatie te laten uitvoeren in een garage die vermeld staat in de verzekeringsvoorwaarden. 

U dient de schade bovendien zoveel mogelijk te beperken en daarbij onze voorschriften op te volgen. 

Wanneer en hoe betaal ik? 

De eerste of eenmalig verschuldigde premie dient u onmiddellijk te betalen bij het afsluiten van het verzekeringscontract/de 
ondertekening van de toetredingsverklaring, doch uiterlijk  veertien dagen na ontvangst van het verzekeringscontract/de 
toetredingsverklaring. Op de factuur staat vermeld wanneer de vervolgpremies betaald dienen te worden. Afhankelijk van uw contract 
kunt u maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. De betaling dient volgens de afgesproken betalingswijze plaats te 
vinden (overschrijving, automatische incasso via SEPA-machtiging of creditcard). 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De verzekeringsdekking begint op het tijdstip van betaling van de eerste of eenmalig verschuldigde premie, echter niet eerder dan op het 
overeengekomen tijdstip. 
Als de eerste of eenmalig verschuldigde premie nog niet voldaan is op het tijdstip waarop het verzekeringsgeval zich voordoet, dan heeft de 
verzekeraar geen vergoedingsplicht. Als de eerste of de eenmalige premie pas betaald wordt na de vastgelegde startdatum van de 
verzekering, gaat de verzekeringsdekking pas in op de dag volgend op de dag van betaling. 

Meer informatie over de begin- en looptijd kunt u vinden in het verzekeringscontract/de toetredingsverklaring. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Het contract eindigt op de overeengekomen datum. Nadere informatie is te vinden in de verzekeringsvoorwaarden en in de wettelijke 
bepalingen. 

Daarnaast kunnen beide partijen het verzekeringscontract onder bepaalde voorwaarden vervroegd beëindigen. Dit is bijvoorbeeld 
mogelijk na een schadegeval. Indien het verzekeringscontract/de toetredingsverklaring in verdere opzeggingsrechten voorziet, dan gelden 
aanvullend de daar getroffen regelingen. 
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