
 

Opsturen naar:

E-Mail: delticom@cargarantie.com   
 
  
 
 

Door de klant in te vullen

Koper van de band, voor- en achternaam

Straat

Postcode, woonplaats

E-mailadres van de koper

Telefoonnummer van de koper

Algemene vragen over de schadegebeurtenis: 
1. Datum van de schadegebeurtenis: 

2. Oorzaak van de schade:    Aanrijdingsschade (bijv. spijker, schroef, stoeprand)    Lekke band    Vandalisme* 
* Houd er rekening mee dat u bij schade door vandalisme bij de schademelding een aangifte van de verantwoordelijke autoriteiten moet meezenden.

3. Aantal beschadigde banden 

4. Heeft u recht op vooraftrek van belastingen?     ja        nee

Bankgegevens van de koper: 
IBAN       BIC   of**

Financiële instelling       Bankcode       Rekeningnr.  
**Alleen invullen als er geen IBAN bekend is.

Schadeformulier 
Delticom bandengarantie

Bladzijde 1 van 3 status per 12/20



 
 
 
 

In te vullen door de montagedienst of garage
 
Merk en model van de beschadigde band: 

Positie van de beschadigde band op voertuig:

     linksvoor            rechtsvoor            linksachter            rechtsachter

Profieldiepte van de beschadigde band minder dan 3 mm:       ja         nee

De op de band(en) zichtbare schade wijst op
•  niet met de voorschriften van de fabrikant overeenkomstig gebruik of overschrijding van de snelheidsbeperking:   

      ja         nee

•  overmatige slijtage van de verzekerde band:       ja         nee

•  Schade veroorzaakt door een derde partij als gevolg van een onprofessionele interventie:       ja         nee

•  Schade ontstaan door een verkeersongeval:       ja         nee

•  Schade als gevolg van een verkeerde, van de specificaties van de fabrikant afwijkende, bandenspanning:       ja         nee

• Schade veroorzaakt door onjuiste afstelling van het chassis of onjuiste opslag:       ja         nee

•  Schade als gevolg van een gebeurtenis op niet openbare- of niet officiële wegen (off-road trips):       ja         nee

Let op dat voor de verwerking van de schadeopgave de hieronder genoemde documenten in hun geheel overhandigd 
dienen te worden: 

• volledig ingevuld formulier
• aankoopbon van de beschadigde band van Delticom (kopie)
• aankoopbon van de vervangende band van Delticom (kopie)
• aangifte bij de verantwoordelijke autoriteiten in geval van vandalisme (kopie)

Door te ondertekenen, bevestig ik uitdrukkelijk de juistheid en volledigheid van de opgave.

Plaats, datum  Handtekening koper

 
Stempel en handtekening montagedienst of garage

Bladzijde 2 van 3 status per 12/20

Schadeformulier 
Delticom bandengarantie



Voor het afrekenen van de schade heeft CarGarantie de volgende documenten nodig:

• Schadeformulier (volledig ingevuld)

• aankoopbon van de beschadigde band van Delticom (kopie)

• aankoopbon van de nieuwe band van Delticom (kopie)

• aangifte bij de verantwoordelijke autoriteiten in geval van vandalisme (kopie)

Verstuur de volledig ingevulde documenten per e-mail naar CarGarantie.   
E-mail: delticom@cargarantie.com 

• De afrekening van de schade vindt plaats op basis van de garantievoorwaarden van de Delticom bandengarantie.

• De garantiekosten worden naar het in het formulier opgegeven bankrekeningnummer overgemaakt.

• Informatie over de afrekening ontvangt u op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met de hotline van Delticom bandengarantie +32 32877 616.

Richtlijnen voor klanten bij afrekening 
van de schade

Bladzijde 3 van 3 status per 12/20
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