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I. Richtlijnen Occasion Garant Plan
Acceptatierichtlijnen
CG CarGarantie Versicherungs-Aktiengesellschaft verzekert
alle gebruikte auto’s die door de partners van VWE in haar
naam verkocht worden. Dit zijn personenauto’s, bestelauto’s,
minibussen en campers tot 3,5 ton die ingeschreven staan
binnen de EU, Zwitserland en Noorwegen. Deze auto’s moeten voldoen aan de hieronder beschreven voorwaarden.

Audi S- en RS-modellen

Verzekerde voertuigen
Occasion Garant Plan van zes of twaalf maanden kan worden afgesloten voor alle personenauto’s, bestelauto’s, minibussen en campers binnen tien jaar vanaf de datum die staat
vermeld op deel I van het kentekenbewijs. Ook moet dit gebeuren binnen de eerste 200.000 kilometer.

Ferrari

Afsluiten Occasion Garant Plan
Het Occasion Garant Plan kan alleen afgesloten worden bij
de verkoop van een auto. De reparatiekostenverzekering
moet worden afgesloten via het dienstenplatform van VWE:
diensten.vwe.nl. De overeenkomst dient in tweevoud afgedrukt en ondertekend te worden: een exemplaar voor de
klant en een voor de verkopende dealer.

Lamborghini

Ingangsdatum van Occasion Garant Plan
De ingangsdatum van Occasion Garant Plan dient gelijk te
zijn aan de datum van de tenaamstelling van het voertuig bij
de RDW (datum deel IB op het kentekenbewijs). Deze datum
moet vermeld worden in het vakje “Datum Tenaamstelling”
op de pagina “ Voertuig en verzekering” in het OGP-progamma binnen het dienstenplatform van VWE. Deze datum wordt
op de polis vermeld in het veld ‘« Ingangsdatum»’.
Geldigheid van Occasion Garant Plan
De koper is verplicht het onderhoud te laten uitvoeren zoals
dat is voorgeschreven door de fabrikant. Dit moet worden
gedaan door een erkende dealer van het betreffende merk
of door de verkopende garage (zelfs als het om een vreemd
merk gaat).
Uitgesloten van Occasion Garant Plan
Occasion Garant Plan kan niet worden afgesloten voor
auto’s:
•
ouder dan tien jaar, geteld vanaf de datum op deel I van
het kentekenbewijs of auto’s die meer dan 200.000 kilometer hebben gereden;
•
die gebruikt worden als taxi, huurauto of voor koeriersdiensten en rijscholen;
•
voor professioneel gebruik door een bedrijf met een
autopark van meer dan vijf auto’s;
•
die zijn verkocht aan handelaren;
•
die staan ingeschreven bij de garage;
•
die niet ingeschreven zijn in de EU, Zwitserland of
Noorwegen;
•
behorend tot speciale series of uitgerust met een ander
aangepast vermogen;
•
die een aanpassing hebben (bijvoorbeeld Chiptuning).
De verzekering kan ook niet worden afgesloten
voor de volgende merken en modellen:

Aston Martin
Bentley
BMW M-serie
Bugatti
De Tomaso
Ford Cosworth
Hummer
Jaguar
Jensen
Lancia Delta HF
Lancia Delta HF Integrale
Lancia Dedra Integrale
Land Rover
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda RX-model
Mercedes-Benz AMG
Mitsubishi 3000 GT
Mitsubishi EVO
Morgan
Nissan 200 SX
Nissan 300 ZX
Panther
Porsche
Range Rover
Rolls Royce
Ssang Yong
Subaru SVX
Toyota Supra
TVR
Alle USA-modellen, behalve: Ford Cougar, Explorer,
Probe, Windstar, GM en Chrysler

Als deze richtlijnen niet door de partner gerespecteerd worden,
heeft CarGarantie het recht om eventuele reparaties te verhalen
op deze partner.

II. Algemene voorwaarden
Looptijd
Occasion Garant Plan is zes of twaalf maanden geldig. Dit
is onafhankelijk van het aantal kilometers dat de klant rijdt
in deze periode.
Geldigheid
Occasion Garant Plan is geldig in Nederland. Het is ook geldig bij vakantie- en zakenreizen in Europa.
Overdraagbaarheid
Occasion Garant Plan is verbonden aan het voertuig. Daarom wordt het overgedragen aan de nieuwe eigenaar als het
voertuig wordt verkocht.
Dekking
Occasion Garant Plan geeft een dekking op de grootste en
duurste onderdelen zoals de motor en de versnellingsbak.
De verzekering heeft een aanzienlijke dekking die na te zien
is in hoofdstuk III “Dekking Reparatiekosten verzekering”.
Vergoeding loonkosten
Occasion Garant Plan vergoedt ook de loonkosten welke
onder de reparatiekostenverzekering vallen. Deze worden
bepaald aan de hand van de door de fabrikant voorgeschreven flatrate tijden. De verzekerde onderdelen worden vergoed volgens de vastgestelde prijzen van de importeur. De
kosten van de onderdelen worden terugbetaald prorata de
effectieve kilometerstand volgens de percentages in het onderstaande materiaalkostenoverzicht.

Snelle afhandeling
In geval van schade neemt u of de klant contact op met CarGarantie. U informeert CarGarantie per telefoon of per fax en
u geeft het probleem aan. Vervolgens krijgt u meteen een
goedkeuring om over te gaan tot reparatie. Om te zorgen dat
CarGarantie het schadedossier zorgvuldig kan behandelen,
moeten zij het garantienummer en alle mogelijke informatie
met betrekking tot de schade ontvangen. Denk hierbij aan:
de te vervangen onderdelen, de oorzaak van de schade, de
datum, de kilometerstand van het voertuig, de reparatiekosten en het al dan niet respecteren van de onderhoudsintervallen. Als het nodig is, zal er een onafhankelijke expert worden aangesteld.
Opmerking
De voorwaarden voor de reparatiekostenverzekering,
Occasion Garant Plan, zijn van toepassing. CarGarantie
handelt de betaling van de reparatie meteen af met de reparateur. Als de klant de reparatiekosten zelf heeft betaald
(vooral in het buitenland), zal CarGarantie rechtstreeks aan
de klant uitbetalen.
Facturatie van de reparatiekosten
Na aanvaarding en reparatie van de schade, stuurt u een
gedetailleerde factuur naar CarGarantie. Vermeld in deze
factuur de gebruikte onderdelen, het werkloon en de werktijd. Als onze schadeafdeling daarom heeft gevraagd, zal er
ook een overzicht moeten worden gestuurd van de ondehoudshistorie.
Contact
De medewerkers van CarGarantie staan persoonlijk tot uw
beschikking van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00u.
Administratie
Fax Administratie
Schadedienst
Fax Schadedienst

Per schadegeval geldt een vergoeding van maximaal
€ 2.500.
Instandhouding van de garantie
De koper is verplicht het onderhoud te laten uitvoeren zoals
dat is voorgeschreven door de fabrikant. Dit moet gedaan
worden door een erkende dealer van het betreffende merk
of door de verkopende garage (zelfs als het om een vreemd
merk gaat).

CG CarGarantie Versicherungs-AG,
Filiaal Nederland
Marketing 13
6921 RE Duiven
info@cargarantie.nl

026 317 03 00
026 317 03 19
026 317 03 30
026 317 03 39

III. Dekking Reparatiekosten verzekering
Occasion Garant Plan Basis (R01)

Occasion Garant Plan Plus (R02)

Occasion Garant Plan Basis

Occasion Garant Plan Plus

Motor - Cilinderblok, carter, cilinderkop, cilinderkoppakking,
behuizing van wankelmotor, alle inwendige delen, die met de
oliecirculatie verband houden, distributieriem met spanrol of
distributieketting, oliekoeler, carterpan, oliedrukschakelaar,
oliefilterhuis, vlieg- en aandrijfwiel met starterkrans, kleppen
en andere onderdelen, die defect gaan als gevolg van een
gebroken distributieriem of -ketting.

Deze garantie is gelijk aan Occasion Garant Plan Basis
plus onderstaande.

Versnellingsbak - Versnellingsbakhuis met alle inwendige
delen, inclusief de koppelomvormer en besturingsapparaat
van de automatische versnellingsbak.
Differentieel en eindaandrijving - Differentieelhuis met alle
inwendige delen (voor, achter- en vierwielaandrijving).

Aandrijfassen - Cardanas, aandrijfassen, kruiskoppelingen, antislip -regelingen zoals ASR, ASC, EDS, 4Matic,
traction control etc. met benodigde rotatiefrequentiesensoren, elektronische besturing, hydrauliek unit, pomp
met drukreservoir.
Stuurinrichting - Mechanische of hydraulische besturing met bekrachtiger en alle inwendige delen, hydrauliekpomp met alle inwendige delen en de elektronische
stuur- en controle-elementen.
Remmen - Hoofdremcilinder, rembekrachtiger, hydropneumatiek (drukreservoir en drukregelaar), vacuümpomp, wielremcilinder van de trommelrem, remkrachtregelaar, remkrachtbegrenzer. Voor de ABS benodigde
elektronische besturing, hydrauliekeenheid en toerentalsensoren.
Airconditioning - Compressor, verdamper, condensor
met ventilator.
Brandstofsysteem - Brandstofpomp, injectiepomp,
elektronische onderdelen van de brandstofinjectie, sturingseenheid, carburateur en turbolader of compressor.
Elektrisch systeem - Dynamo met spanningsregelaar,
startmotor, elektronische onderdelen van de ontsteking
met weerstanden en bougiekabels, elektrische bedrading van de elektronische brandstofinspuiting, mechanische verdeler, elektronische motorsturing, ontstekingsspoel, voorgloeirelais, condensator, rotor en van de
boordelektronica: kast van centraal elektrisch systeem,
boordcomputer, koplampwissermotor, ruitenwissermotor voor en achter, verwarmings- en ventilatiemotor
alsmede de claxon.
Koelsysteem - Radiateur, verwarmingsradiateur, thermostaat, waterpomp, oliekoeler van de automatische
versnellingsbak, viscokoppeling, thermoventilator, ventilatorkoppeling en thermoschakelaar.
Uitlaatsysteem - Lambdasonde, uitlaatdeel en bevestigingsonderdelen, die nodig zijn bij de vervanging van de
lambdasonde.
Veiligheidssystemen - Elektronische units voor de airbags en gordelspanners.
Elektrische accessoires - Van de elektrische ramen:
schakelaars, (breukschade uitgesloten) motoren en
regel eenheden (uitgezonderd kabelbomen en leidingen). Voorruit- en achterruitverwarming (breukschade
uitgesloten), van het elektrische schuifdak: schakelaars,
(breukschade uitgesloten) motoren en regeleenheden
(uitgezonderd kabelbomen en leidingen). Voor de centrale deurvergrendeling: schakelaars, (breukschade uitgesloten) motoren en regeleenheden (uitgezonderd kabelbomen en leidingen), magneetspoelen, deursloten.

