
BELANGRIJK: Afhandeling is alleen mogelijk wanneer het formulier compleet is ingevuld!
Claimformulier V-10 Garantienr.: Het voertuig is voorzien van chiptuning ja          nee

Het voertuig werd gebruikt met biodiesel en/of plantaardige brandstoffen ja          nee
De toestand van de auto is sinds het defect veranderd/aangepast ja          nee

De eigenaar neemt er nota van en bevestigd met het zetten van zijn handtekening, dat
reparatie zonder toestemming van Autoplusgarantie leidt tot het afwijzing van de claim

___________________

Handtekening eigenaar

We wijzen u erop dat onjuiste, resp. valse/onjuiste gegevens leiden tot het vervallen van
de garantie, ook wanneer we geen invloed op het vaststellen van het defect gehad
hebben.

De hieronder vermelde documenten moeten voor afhandeling van de claim ingediend worden (in
PDF formaat :

- Proforma / kostenopgave (onderdelen en werkloon apart vermeld)
- Kopie onderhoudsboekje
- Kopie van het kentekenpasje (voor- en achterkant)

Door ondertekening bevestigt de garantienemer de juistheid en volledigheid van de gegevens.

_______________                                                             ____________________

Plaats en datum handtekening eigenaar

Neem in het geval van een
defect de werkwijze zoals
beschreven in de
voorwaarden absoluut in acht

Autoplusgarantie

claims@autoplusgarantie.nl

Tel: 085-0609960

Belangrijk, in te vullen door de eigenaar

Achternaam, voorletters:

Adres: Telefoonnr.:

Postcode, woonplaats: E-mail:

Gegevens voertuig (ontbrekende gegevens invullen)

Merk: Chassisnr.:

Model: Kenteken:

Ingangsdatum garantie: Einddatum garantie:

Datum laatste onderhoud: Bij kmstand:

Volgende onderhoudsbeurt: Bij kmstand: Gegevens van de garage / werkplaats (door de garage/werkplaats in te vullen)

Waar kan het voertuig eventueel bezichtigt worden (Adres van de garage en telefoonnummer:

Kunt u de BTW verrekenen ? Ja Nee

Vragen over de toedracht van het defect (gegevens door de eigenaar in te vullen. Defecte onderdeel:

Plaats/datum defect Plaats: Datum Tijd: Onderdeel excl. BTW: Arbeidsloon excl. BTW
Kilometerstand bij defect:

Voordeliger reparatie mogelijk
Ja                  Graag alternatieve kostenopgave binnen 24 uur bij APG indienen

Nee               Graag de kostenopgave z.s.m. bij APG indienen

___________          _________________________________________________________

Plaats, datum           Stempel en handtekening van de garage zonder handtekening geen afhandeling vd claim!

Hoe is het defect ontstaan en geef een korte omschrijving:

Afgesloten door dealer:




