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Inleiding

Hartelijk dank voor je interesse in de Das Autohaus autoverzekering. Een nieuwe 
auto wordt standaard geleverd met fabrieksgarantie. Wij hebben een zeer 
aantrekkelijk aanvullend verzekeringspakket samengesteld, voor zowel nieuwe 
auto’s, als voor occasions tot en met 8 jaar jong. Hieronder lees je de belangrijkste 
voordelen van onze unieke Das Autohaus Allrisk autoverzekering:

          Praktijkvoorbeeld garantie vergoeding

3 jaar nieuwwaarde-/aanschafwaarde-/dagwaarderegeling

Verlengde garantievoordelen

Extra garantie is handig als je onverhoopt stil komt te staan als gevolg van een 
defect onderdeel, dan wil je het liefst dat deze onverwachte kosten onder de 
garantiedekking vallen. Met de Allrisk verzekering van Das Autohaus heb je 
gedurende de looptijd voor nieuwe auto's 2 jaar (24 maanden) extra garantie 
boven op de fabrieksgarantietermijn en voor occasions altijd 2 jaar verlengde 
garantie (inclusief de standaard 6 maanden BOVAG garantie) voor auto’s tot en 
met 8 jaar jong (96 maanden) of 120.000 km. Wie biedt dat nog meer tegen een 
uiterst scherpe premie?

Uitgebreide pechhulp door vrijwel heel Europa

Het is heel vervelend als je met pech stil komt te staan. Dan is het goed om te 
weten dat Das Autohaus voor jou de pechhulp heeft ingeregeld. Met de 
Das Autohaus Mobiliteitsservice profiteer je dan van 24/7 pechhulp service! Of dat 
nu in je woonplaats, in Nederland of elders in Europa is, de alarmcentrale van 
Das Autohaus Mobiliteitsservice staat je bij.

Garantiedekking occasions in maanden

Garantiedekking nieuwe auto’s  in maanden na fabrieksgarantie

Ontvangst Service Pas

Ontvangst Service Pas

2 jaar verlengde garantie (24 maanden) t/m het 8e jaar (96 maanden, leeftijd auto)                     

2 jaar verlengde garantie (24 maanden) t/m het 8e jaar (96 maanden, leeftijd auto)                     
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BOVAG garantie

Fabrieksgarantie

Garantieperiode Das Autohaus Autoverzekering

Garantieperiode Das Autohaus Autoverzekering

Je komt onverhoopt langs de 
weg te staan met een auto van 
5 jaar jong (60 maanden) door 
een plotseling optredend defect 
aan een onderdeel dat onder de 
garantiedekking van de verzekering 
valt. De reparatiekosten bedragen 
bijvoorbeeld € 1.950,00 excl. btw 
(incl. btw € 2.359,50) en bestaan 
uit 45% kosten voor onderdelen/
materiaal € 877,50 en 55% uit kosten 
voor arbeidsloon € 1.072,50.

De vergoeding wordt:
Vergoeding arbeidsloon 100%    
Vergoeding onderdelen/
materiaal 85,6%*   
btw 21%  
Totaal  
Eigen risico  
Vergoeding
 -   Op arbeidsloon is géén afschrijving van  

      toepassing.
 *   Op onderdelen/materiaal volgt een eigen 

bijdrage (nieuw voor oud) van 0,6% voor iedere 
maand dat de auto ouder is dan 36 maanden.
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Alsjeblieft,  je jaarlijkse Das Autohaus Service Pas

Bij onze Allrisk autoverzekering krijg je jaarlijks een Das Autohaus Service Pas. Deze 
gratis Service Pas geeft korting op onderhoud en de APK. Afhankelijk van de 
cataloguswaarde van de auto levert de Allrisk autoverzekering ieder jaar een 
Service Pas vergoeding op van minimaal € 30,- en deze kan oplopen tot maar 
liefst € 100,-. De Service Pas is inbegrepen in de Allrisk autoverzekering van 
Das Autohaus. De Pechhulp en garantiedekking onder de Allriskverzekering 
blijven van toepassing mits ieder jaar tijdig onderhoud plaatsvindt en de auto 
Allrisk verzekerd blijft gedurende de verzekeringsduur. De garantie vervalt overigens 
wel als de auto ouder wordt dan 96 maanden of zodra de kilometerstand meer 
bedraagt dan 120.000 km.

Als je auto total loss raakt of wordt gestolen, dan geldt vanaf het moment dat je 
Allrisk Das Autohaus autoverzekering ingaat:
 + 3 jaar lang de nieuwwaarderegeling voor je nieuwe auto.
 + 3 jaar lang de aanschafwaarderegeling voor je occasion.
 + 3 jaar lang de op het moment van ingang Allrisk verzekering vast te stellen 

dagwaarde. Dit geldt uitsluitend voor auto’s die via de werkplaats verzekerd 
worden (APK of onderhoud) en waarbij geen sprake is van aanschaf van een 
voertuig.
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STANDAARD
DEKKING

BEPERKT 
CASCO

VOLLEDIG
CASCO + 
GARANTIE        Dekkingsoverzicht

WAWA+WA+

Schade toegebracht met de auto aan derden

100% vergoeding bij totaal verlies auto:
3 jaar nieuwwaarderegeling voor nieuwe auto’s
3 jaar aanschafwaarderegeling voor occasions
3 jaar dagwaarderegeling (werkplaats)

Verlengde garantiedekking op onderdelen:
2 jaar verlengde garantie (24 maanden)
Garantiedekking tot max. 120.000 km
Maximale ouderdom auto 96 maanden 

Das Autohaus Service Pas:
Ieder jaar een Service Pas t.w.v. € 30,- t/m € 100,-

Extra dekking boven het verzekerd bedrag:
Accessoires tot € 1.000,-
Alarminstallatie tot € 1.000,-
Bagage tot € 500,-
Audiovisuele apparatuur tot € 1.000,-
Vervangend vervoer in geval van een gedekte schade

Schade aan de auto ontstaan door:
Brand 
Bliksem
Ontploffing
Sterretje in autoruit / ruitbreuk
Diefstal
Inbraak
Hagel
Overstroming 
Aardbeving, lawine of ander natuurgeweld
Botsing met dier(en)
Aanrijding / botsing
Vandalisme
Omslaan
Slippen    
Van de weg of te water raken
Tanken van onjuiste brandstof

Extra zekerheid? 
Vanzelfsprekend 
Das Autohaus

Welke dekking biedt het 
unieke Das Autohaus 
verzekeringspakket?

Wat is de extra 
vergoeding naast
de autoverzekering?

Bespaar jaarlijks op 
onderhoud en APK met de gratis 
Das Autohaus 
Service Pas. 


