LE PION
EN PROT
A Company of the

Group

D.A.S. SPECIAAL
Beter voorkomen dan genezen!
Een expertise bij aankoop van een tweedehandsvoertuig?
Helemaal gratis bij D.A.S.!

D.A.S. biedt een oplossing!
Wist u dat?
Wanneer de verzekeringsnemer een tweedehandsvoertuig
wenst aan te schaffen kan hij dit voertuig op voorhand door
een auto-expert/deskundige laten onderzoeken. Wij nemen de
expertisekosten ten laste (max. 150 EUR) op voorwaarde dat
bij aankoop het geëxpertiseerde voertuig bij D.A.S. verzekerd
wordt.
Opmerkelijk: u leest het goed, deze waarborg geldt voor
voertuigen die nog niet bij D.A.S. zijn verzekerd. Nog sterker:
de dekking geldt zelfs voor klanten die geen D.A.S.-polis
hebben !
Wij beschrijven ter illustratie drie korte voorbeelden waarin
een expertise bij aankoop van een tweedehandsvoertuig een
zéér goede zaak was geweest:

Voorbeeld 1
Onze klant, Bart V., schaft zijn tweedehandswagen aan bij
een garage. Nadien heeft hij deze tot drie maal moeten laten
herstellen. ‘Gelukkig’ vielen deze herstellingen nog onder de
garantie. Toen Bart V. zijn wagen echter bij een andere garage
binnenbracht, bleek dat er met het voertuig al een zwaar
verkeersongeval was gebeurd…
Voorbeeld 2
Alice K. koopt een tweedehandsvoertuig met een garantie van
1 jaar. Kort na de koop duiken er al enkele problemen op: er
brandt een oranje lampje. De klant gaat terug naar de verkoper, maar deze beweert dat dit niet binnen de garantie valt. Er
ontstaat discussie…
Voorbeeld 3
Frédérique koopt een lichte tweedehandsvrachtwagen aan.
Later blijkt de motor in die mate opgebrand te zijn dat er niet
meer mee gereden mag worden. Daarenboven duiken er verschillende problemen met de waarborg op…
Al deze vervelende situaties konden vermeden worden als
deze klanten een door D.A.S. gedekte expertise hadden laten
uitvoeren alvorens over te gaan tot de aankoop.
Doe dus steeds beroep op onze waarborg “expertise aankoop tweedehandsvoertuig” en voorkom zulke zaken!

Let op! De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen
en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das.be of bij
uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt
ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil,
Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (artikel 2 Speciale Voorwaarden N4001-N4012) het verplichte minimumgeschil
en onze maximale tussenkomst (artikel 2 Speciale Voorwaarden N4001-N4012). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1
jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de
Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeuwsplantsoen 35. 1000 Brussel,
www.ombudsman.as
D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Lloyd Georgelaan 6 – 1000 Brussel Tel. + 32 2 645 51 11. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak
Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.

2018/11

Een tweedehandsvoertuig aanschaffen is en blijft altijd
een risico. Niets is dan ook zo vervelend om te constateren dat je tweedehandswagen na aankoop niet voldoet
aan de verwachtingen en dat je een kat in een zak gekocht hebt.

