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Garantieplus en Garantie Plus ZE n° 7 407 300 
Dit informatiedocument is een samenvatting van de belangrijkste garanties en uitsluitingen van het product en houdt geen rekening 
met uw specifieke behoeften en verzoeken. U treft de volledige informatie over dit product aan in de precontractuele en contractuele 
documentatie.  
 

Welk soort verzekering is dit? 
Dit verzekeringscontract beschermt de klanten tegen bepaalde wisselvallige mechanische defecten van uw nieuwe voertuig dat u bij een 
van de netwerken van Renault en DACIA heeft aangeschaft.   

 
Wat is verzekerd? 
 
 

De verzekerde voertuigen betreffen: 
 

 Alle thermische en elektrische voertuigen die 
geregistreerd zijn met een maximaal toegestaan 
totaalgewicht.   
 
Reparaties onder garantie: de garanties dekken een 
eventueel disfunctioneren. 
 

 De reparaties (en arbeidskosten) van alle mechanische, 
elektrische en elektronische pech van het voertuig. 
 

 Kostenregeling is beperkt tot de waarde van het 
voertuig die op de dag van de schade door de expert 
wordt bepaald.  
 

 Assistentie voor thermische voertuigen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Wat is niet verzekerd? 
 

 Voertuigen van medewerkers in de automobielsector 
 Voertuigen die door een werkgever ter beschikking zijn 

gesteld.  
 Voertuigen voor reizigers- of vrachtvervoer 
 Voertuigen van autorijscholen 
 Voertuigen voor sport- en competitiedoeleinden 

 
  

  
Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 
Belangrijkste uitsluitingen: 
 

 Defecten aan een component of aan onderdelen die niet 
door het contract worden gedekt 

 Carrosserie, aan slijtage onderhevige onderdelen, 

vloeistoffen, bepaalde comfortelementen en brandbaar 

gas van het voertuig. 

 Reparaties of onderhoudsbeurten die niet conform de 
aanbevelingen van de autofabrikant zijn. 

 Schade veroorzaakt door een element of een gebeurtenis 
buiten het voertuig. 

 Niet-conform gebruik van het voertuig. 
 Voor elektrische voertuigen: de schade aan de drager van 

de energieopslag en de elementen die niet in de algemene 
voorwaarden staan vermeld. 

 
en  

 
Waar ben ik gedekt? 
De schade die in Nederland, Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, 
Hongarije, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk Polen, Tsjechië, Republiek San Marino, 
Slovenië, Spanje, Zweden of Zwitserland is veroorzaakt. 
Voor schade die in de volgende landen is veroorzaakt, moeten de facturen eerst door de verzekerde worden voldaan: Bosnië en 
Herzegovina, Cyprus, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Rusland, Servië en Montenegro en IJsland.   

 



 

 
Wat zijn mijn verplichtingen? 
 
Op straffe van ongeldigheid van het verzekeringscontract of van uitsluiting van garantie, moet de verzekerde:   

 Bij het afsluiten van het contract: een aanmeldingsformulier hebben ingevuld 
In het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De premie hebben betaald. 

 Tijdens de looptijd van het contract: nieuwe omstandigheden aan ons opgeven die de gegevens wijzigen die bij het afsluiten van 
het contract waren verstrekt. De door de autofabrikant aanbevolen onderhoudsbeurten nauwkeurig naleven en in staat zijn 
deze te kunnen aantonen.  

 In geval van schade: De schade melden en het document met de schademelding en de vereiste bewijsstukken overhandigen. 
 

 

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
 
De premie wordt in één keer betaald bij het afsluiten van het verzekeringscontract.  

 
 

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 
De garantie wordt van kracht op de datum die op het aanmeldingsformulier staat vermeld voor een looptijd en een 
kilometerstand die tijdens de aanmelding wordt vastgesteld. De garantie wordt beëindigd als het voertuig niet langer in 
Nederland is geregistreerd.  

 
 

 
Hoe zeg ik het contract op? 
 
De verzekerde kan zijn contract opzeggen in de gevallen en de termijn zoals die in het reglement en in de Algemene 
Voorwaarden zijn bepaald, op elk moment tijdens de looptijd van het contract. Tenzij anders is beschikt, moet het verzoek tot 
ontbinding aan ons per aangetekende post worden gericht.  
 

 

MMA IARD Assurances Mutuelles 

Onderlinge verzekeringsmaatschappij met vaste premies, handelsregister Le Mans 775 652 126 - MMA IARD, naamloze vennootschap met een kapitaal van 537 052 368 euro, 

handelsregister Le Mans 440 048 882 

Hoofdkantoren: 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9- Ondernemingen overeenkomstig de zorgverzekeringswet  
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