
   

Acceptatierichtlijnen  
 
Behorende bij de Verlengde Garantieverzekering van Forté Benelux B.V. 

 
Verzekerbaar zijn voertuigen welke door Forté Benelux B.V. aangewezen dealers zijn verkocht en uitsluitend 
particulier worden gebruikt. Zakelijk gebruikte voertuigen worden nadrukkelijk uitgesloten van deze verlengde 
garantieverzekering.  
 
Verzekerbaar zijn personenauto’s welke: 
 

- Niet ouder zijn dan 8 jaar na de eerste dag van (inter)nationale toelating 
- Bij aanvang van de verlengde garantie verzekering niet meer dan 150.000 km gereden hebben 
- Een motor vermogen hebben van in totaal maximaal 200 KW. 
- Geen optische – en/of technische gebreken vertonen 
- Conform de voorschriften van de fabrikant aantoonbaar onderhouden zijn 
- Toegelaten zijn op de Nederlandse markt. 
- Van de navolgende merken zijn: 

 
 

Alfa Romeo Daihatsu Jaguar Mazda Porsche Subaru 
Audi Dodge (EU) Jeep (Fiat) Mercedes Renault Suzuki 
BMW Fiat Kia Mini Saab Toyota 

Chevrolet (EU) Ford Lada Mitsubishi Seat Volvo 
Chrysler (Fiat) Honda Lancia Nissan Skoda VW 

Citroen Hyundai Land Rover Opel smart  

Dacia Infinity Lexus Peugeot Ssangyong  

 
 
 
Niet verzekerbaar zijn voertuigen welke: 
 

- Als taxi, huurauto, rijschoolauto, koeriersauto of anderszins zakelijk worden gebruikt 
- Op naam staan van een handelaar en of autobedrijf 
- Voorzien zijn van chip-tuning of andere niet originele technische aanpassingen inclusief voertuigen 

welke zijn aangepast door tuningsfirma’s zoals Abt, Alpina, AMG, Irmscher etc. 
- Niet officieel in Nederland verkocht zijn 
- Welke niet in Europa zijn toegelaten 
- Een verkoopprijs kennen van minder dan EUR 5.000 (incl btw) 
- Meer dan 250.000 km gereden hebben 
- Volledig elektrische voertuigen (EV) alsmede voertuigen welke voorzien zijn van een aardgas- (CNG) , 

waterstof - of LPG installatie.  
 
De bij de verkoop van het voertuig betrokken dealer van Forté Benelux B.V. kan een verlengde 
garantieverzekering kiezen voor de duur van 12 of 24 maanden. 
 
Aflever inspectierapport 
Voor het aanmelden van een verlengde garantieverzekering op www.mobile-garantie.hienfeld.nl/forte dient de 
bij de verkoop betrokken dealer van Forté Benelux B.V. in het door Hienfeld beschikbaar gestelde aflever 
inspectierapport te verklaren dat het voertuig geen zichtbare en/of technische gebreken vertoont en het 
voertuig vanaf de eerste dag van (inter)nationale toelating aantoonbaar conform de fabrieksvoorschriften is 
onderhouden. Tijdens de duur van de verlengde garantieverzekering dient het voertuig conform de richtlijnen 



van Forté Benelux B.V. onderhouden te worden. Dit door de bij de verkoop betrokken dealer van Forté Benelux 
B.V. ondertekende en volledig ingevulde aflever inspectierapport dient bij de aanmelding van het voertuig – 
naast het kopie kentekenbewijs deel 1/kentekencard en de aankoopfactuur van het voertuig - in de online 
omgeving van Hienfeld te worden bijgevoegd/geüpload. 
 
Premie 
De premie is per voertuig en de betreffende dekkingsperiode en is voor de gehele verzekeringsduur ( inclusief 
carenz periode )  vooraf verschuldigd door Forté Benelux B.V. aan Hienfeld op het moment van de aanvraag.  
Voor hybride voertuigen geldt een premie opslag. Restitutie van premie is nimmer het geval. 
 
De netto premie neemt toe met de wettelijke assurantiebelasting, welke op dit moment 21% bedraagt. Als de 
wettelijke assurantiebelasting wordt gewijzigd of er andere heffingen verschuldigd zijn, zullen de premies 
dienovereenkomstig wijzigen. De afgesloten verzekeringscontracten zijn in volmacht verzekerd bij Helvetia .  
 
 
Verzekeringsvoorwaarden 
Forté Benelux B.V verzekeringsvoorwaarden VG FB 20.1 
 
Maximale vergoeding en eigen risico 
De maximale vergoeding per verlengde garantieverzekering bedraagt EUR 5.000 (excl btw ) gedurende de gehele 
looptijd van de verzekering. Het eigen risico is conform de verzekeringsvoorwaarden. 
 
 
 
 
Versie : 0920 


