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Profiteer van onze Verlengde Garantieverzekering!  
Met onze kennis en expertise hebben wij dit verzekeringsproduct speciaal voor Forté Benelux B.V. ontwikkeld.  

Voor u levert het product de mogelijkheid tot: 

C Het geven van een Verlengde Garantie aan de eigenaar van de door u verkochte personenauto. 
C Financiering van snelle en efficiënte schaderegeling tijdens die verlengde garantieperiode van 12 of 24 maanden 
C Meer zekerheid tegen onverwachte reparatiekosten, terwijl u dat door ons laat financieren 
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De Verlengde Garantieverzekering 

 

De Verlengde Garantieverzekering start op het moment dat u als aangewezen Forté Authorised Service Center een compleet ingevulde aanvraag indient in de daarvoor 
bestemde online omgeving en eindigt 12 of 24 maanden (afhankelijk van de door u gekozen looptijd) na de ingangsdatum. De verzekeringsdekking van de Verlengde 
Garantieverzekering kent een wachttijd (carenz-periode) van 30 dagen. Dit betekent dat er in de eerste 30 dagen na de ingangsdatum van deze verlengde garantieverzekering 
geen dekking bestaat.  

Indien een verzekerd onderdeel tijdens de verzekeringsperiode zijn functionaliteit verliest als gevolg van een eigen gebrek (dus niet veroorzaakt door schade van buitenaf of 
bijvoorbeeld slijtage ) en hersteld moet worden omdat het door het eigen gebrek niet langer geschikt is om te rijden, dan heeft de aangewezen Forté Authorised Service 
Center recht op financiering van de reparatie binnen de Verzekeringsvoorwaarden van de Verlengde Garantieverzekering voor eerdergenoemde modellen 

Uw verzekering en Garantiecertificaat 
 

In de Verzekeringsvoorwaarden staat beschreven welke onderdelen verzekerd zijn, in welke situaties er dekking bestaat en welke voorwaarden van toepassing zijn. Deze 
Verlengde Garantieverzekering dekt naast materiaalkosten ook de arbeidskosten van de reparatie. 

In de verzekeringsovereenkomst staat alle belangrijke informatie met betrekking tot deze verzekering, U krijgt per verzekerd voertuig een polisblad voor uw eigen 
administratie en een Garantiecertificaat ter uitreiking aan de garantiehouder. Deze garantietoezegging van u aan de koper dient gelijk te zijn aan de dekking van de hieronder 
genoemde algemene verzekeringsvoorwaarden. Als dat niet het geval is, komen de extra kosten voor uw eigen rekening. 

Een defect? 
 

Dien een claim zo spoedig mogelijk online in op https://mobile-garantie-hienfeld.nl/forte en wij zullen de schade  snel en efficiënt regelen. 

Let op! Om een beroep op deze verzekering te kunnen doen moet de reparatie - voordat deze wordt uitgevoerd - vooraf aan Hienfeld ter goedkeuring zijn voorgelegd en 
vooraf door Hienfeld worden goedgekeurd. Gebeurt dit niet, dan heeft u geen recht op een uitkering op grond van deze verzekering. Als er dekking is op deze verzekering 
heeft u recht op een geheel of gedeeltelijke vergoeding (zie de algemene Verzekeringsvoorwaarden) van de reparatie, welke door een aangewezen Forté Authorised Service 
Center uitgevoerd dient te worden. 
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Vergoeding en het eigen risico 
 
Deze Verlengde Garantieverzekering kent geen eigen risico.  

Het bedrag aan arbeidsloon voor de onder deze verzekering vallende reparatie wordt voor 100% vergoed als de reparatie conform de verzekeringsvoorwaarden is uitgevoerd. 
BTW wordt niet vergoed. De kosten van onderdelen worden vergoed conform artikel 7.3 van de verzekeringsvoorwaarden. De maximale vergoeding per verzekering bedraagt 
€ 5.000,00 (excl. BTW) gedurende de gehele looptijd van de verzekering. De vergoeding is gemaximeerd op de dagwaarde van het voertuig. 

Onderhoud 
 
Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit deze verzekering moet het verzekerde voertuig conform de voorschriften van de fabrikant en uitsluitend door een 
aangewezen Forté Authorised Service Center onderhouden zijn en worden. Al deze werkzaamheden dienen op de door de fabrikant voorgeschreven wijze te worden 
vastgelegd in het (digitale) onderhoudsboekje en het administratiesysteem van het aangewezen Forté Authorised Service Center .  

Werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van het voertuig, het vervangen van onderdelen als gevolg van normale slijtage zijn binnen deze garantieverzekering 
niet gedekt. Ook de betreffende onderdelen ten behoeve van het uit te voeren onderhoud zijn niet gedekt onder deze Verlengde Garantieverzekering. 
 

Wat valt buiten de Garantieverzekering? 
 
Reparatie van onderdelen welke niet in het overzicht van de Verzekeringsvoorwaarden (zie art. 6.5) worden genoemd, vallen niet onder de dekking van deze Verlengde 
Garantieverzekering. Ook een schade aan een onderdeel dat wel genoemd is in het overzicht van de Verzekeringsvoorwaarden, maar welke veroorzaakt is door een van 
buitenkomend onheil, of als gevolg van onvoldoende onderhoud en/of door slijtage valt niet onder dekking. Voor een compleet overzicht van de uitsluitingen dient u de 
Verzekeringsvoorwaarden (verderop in dit document) te raadplegen.  

Onze Verzekeringsvoorwaarden 
 
In de Verzekeringsvoorwaarden staat nauwkeurig beschreven waarvoor het voertuig verzekerd is en hoe wij u zo snel als mogelijk van dienst kunnen zijn in geval van een 
defect.  Wij raden u aan om de verzekeringsvoorwaarden goed door te nemen. 



VG FB 20.1 

Verzekeringsvoorwaarden 
Verlengde Garantieverzekering VG FB 20.1 
 
De inhoud van de Verlengde Garantieverzekering leest u in de volgende specifieke Verzekeringsvoorwaarden. 
 
De verzekeringsdekking is van toepassing op voertuigen welke uitsluitend particulier worden gebruikt. Zakelijk gebruikte voertuigen kunnen niet verzekerd worden. 
 

Artikel 1 - Begrippen 
Verkoper/Garantieverstrekker/Verzekerde: de in Nederland gevestigde en bij verzekeringnemer aangesloten Forté Authorised Service Center, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel, welke bij de verkoop van een particulier voertuig een Verlengde Garantieverzekering heeft afgesloten. 
Verzekeringnemer/U/Uw: Forté Benelux B.V welke de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met de verzekeraar en die tevens handelt namens de aangesloten Forté 
Authorised Service Centers en verantwoordelijk is en blijft voor handelen en/of nalaten van verzekerden onder deze verzekering. 
Garantiehouder: de eigenaar van het verzekerde voertuig. 
Verlengde Garantieverzekering: de verzekering tegen onverwachte defecten aan het voertuig, zoals beschreven in deze Verzekeringsvoorwaarden. 
Garantiecertificaat: de Verlengde Garantie toezegging welke door de verkoper schriftelijk of per e-mail aan de garantiehouder is verstrekt. 
Verzekeraar/wij/ons: W.A. Hienfeld B.V. Wisselwerking 16, 1112 XM Diemen als assuradeur en ondergevolmachtigde van Mobile GARANTIE Deutschland GmbH, 
Knibbeshof 10a D-30900 Wedemark, in haar hoedanigheid als makelaar,  exclusief agent en gevolmachtigde van risicodragende verzekeraar Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG (Herrengasse 11 FL-9490 Vaduz).  
Defect: het gedurende de looptijd van de Verlengde Garantieverzekering plotseling en onverwacht falen van een onderdeel, met als gevolg een blijvend defect. Het moet 
gaan om een eigen gebrek wat inhoudt dat het defect niet is veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals water, aanrijding, normale of gebruikelijke slijtage, vuil, 
trillingen, temperatuur of bedienings- en gebruiksfouten.  
Onderdelen: alle in artikel 6.5 van de Verzekeringsvoorwaarden gespecificeerde onderdelen van het voertuig.  
Arbeidskosten: kosten voor het verrichten van arbeid met betrekking tot het vervangen of repareren van een onder deze Verlengde Garantieverzekering gedekt defect. 
Hiermee wordt het marktconforme garantie uurloon (exclusief btw) bedoeld, in combinatie met de normtijden (flat rate) van de fabrikant van het betreffende voertuig. 
Herstelbedrijf: het door verzekeringnemer aangewezen Forté Authorised Service Center die het defect repareert. 
Materiaalkosten: kosten van de onderdelen voor het vervangen of repareren van een onder de Verlengde Garantieverzekering gedekt defect. Hiermee wordt bedoeld de 
marktconforme netto onderdeel prijs (exclusief btw) in combinatie met het afschrijvingspercentage genoemd in artikel 7.3 van de verzekeringsvoorwaarden. 
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Artikel 2 -  Algemeen 
2.1. Op elke Verlengde Garantieverzekering die u bij ons afsluit is het Nederlands recht van toepassing. 
2.2. De afgegeven Verlengde Garantieverzekering geldt slechts voor het voertuig als omschreven in de verzekeringsovereenkomst cq de polis. 
2.3. Wij behandelen alle persoonlijke informatie die u ons geeft, in overeenkomst met de van toepassing zijnde privacyregels, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De aan ons gegeven informatie gebruiken wij om een contract met u te kunnen sluiten, onderhouden, om fraude tegen te gaan, te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen en om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten. 

2.4. De Verzekerde heeft bij een geldige claim, aanspraak op deze verzekering. De Garantiehouder heeft deze aanspraak niet. Het beoordelen van de geldigheid van een claim 
staat altijd ter beoordeling van de verzekeraar.   

2.5. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk 7 werkdagen na afsluiten, de verzekering eenzijdig, zonder opgave van reden, eventueel zelfs met 
terugwerkende kracht te beëindigen (acceptatievoorbehoud). Dit voorbehoud is onderdeel van deze voorwaarden, omdat de verzekeraar moet controleren of de 
verzekering met u gesloten mag worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als dit niet mag vanwege internationale sancties.  

2.6. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om andere instanties zoals bijvoorbeeld een expertisebedrijf in te schakelen om de schade te beoordelen. 
2.7. Heeft u een klacht over Hienfeld of één van onze medewerkers? U kunt de klachtenprocedure vinden op www.hienfeld.nl. 

Artikel 3 - Verplichtingen verzekeringnemer en/of verzekerde 
3.1. Voor ingang van deze Verlengde Garantieverzekering dienen de volledige premie en assurantiebelasting door de verzekeringnemer te zijn voldaan en door verzekeraar 

te zijn ontvangen. De verzekering gaat alleen in als de daarvoor gemaakte betalingsafspraak met verzekeringnemer is nagekomen en het complete verschuldigde bedrag 
is voldaan. 

3.2. Verzekeringnemer en/of verzekerde dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na kennisneming van een wijziging welke van belang is voor deze Verlengde 
Garantieverzekering zoals b.v. een adreswijziging van garantiehouder en of het verloren gaan van het bezit of eigendom van het verzekerde voertuig, dit te melden aan 
de verzekeraar.  

3.3. Alle informatie en/of risicowijzigingen welke van invloed zouden kunnen zijn op het besluit van de verzekeraar om het voertuig voor deze Verlengde Garantieverzekering 
te accepteren of in dekking te behouden, dient u direct en zonder terughoudendheid met ons te delen. Indien wij van mening zijn dat u verzuimd heeft om relevante 
informatie met betrekking tot het voertuig kenbaar te maken, kunnen wij de Verlengde Garantieverzekering opzeggen. Ook kan het mogelijk gevolgen hebben voor de 
dekking op de verzekering vanaf aanvang van de verzekering of voor de toekomst. 

3.4. Verzekeringnemer en verzekerden moeten zich onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar kan schaden. 
3.5. Om het recht op schadevergoeding te behouden, moeten verzekeringnemer en verzekerden alles in het werk stellen om de schade te beperken. Onverminderd de voor 

een reparatie vereiste goedkeuring vooraf, moet zij de verzekeraar de mogelijkheid bieden om de schade te onderzoeken voordat herstel of vervanging plaatsvindt. 
3.6. Bij regulier onderhoud of een reparatie, dienen alle door de fabrikant voorgeschreven werkzaamheden te worden uitgevoerd. Eveneens dient het onderhoudsschema 

van Forté te worden gevolgd, zoals terug te vinden via www.forte-benelux.com/zorgeloos. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een aangewezen 
Forté Authorised Service Center en vastgelegd te worden in het (digitale) onderhoudsboekje van het voertuig. Het is belangrijk alle nota’s en rapporten welke worden 
verstrekt te bewaren. Denk hierbij aan een onderhoudsbeurt, de Apk-keuring of een ander garagebezoek. 
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3.7. Op verzoek van de verzekeraar dient de verzekeringnemer en/of de verzekerde het originele bewijs te leveren van de onderhoudshistorie van het voertuig. Inclusief 
eventuele facturen van een ander(e) werkplaatsbezoek(en).  

3.8. Indien de verzekeringnemer en/of de verzekerde niet kan aantonen dat het voertuig volgens de fabrieksvoorschriften is onderhouden, vervalt het recht op deze Verlengde 
Garantieverzekering.  

Artikel 4 - Contract en dekkingsperiode 
4. Een Verlengde Garantieverzekering gaat in op het moment dat u als aangewezen Forté Authorised Service Center een compleet ingevulde aanvraag indient in de daarvoor 

bestemde online omgeving en deze door verzekeraar is geaccepteerd. De verlengde Garantieverzekering eindigt 12 of 24 maanden (afhankelijk van de door u gekozen 
looptijd) na de ingangsdatum. De verzekeringsdekking van de Verlengde Garantieverzekering kent een wachttijd (carenz-periode) van 30 dagen na het moment dat u als 
aangewezen Forté Authorised Service Center Benelux B.V. dealer een compleet ingevulde aanvraag hebt ingediend in de daarvoor bestemde online omgeving.  

4.1. Er is geen dekking als het voertuig tijdens de duur van de verlengde garantieverzekering niet volgens de fabrieksvoorschriften is onderhouden bij een Forté Authorised 
Service Center. Bij totaalverlies (inclusief vermissing en/of diefstal) van het voertuig eindigt deze verzekering direct zonder recht op uitkering.  

4.2. Verzekeraar heeft het recht om de verzekering per direct te beëindigen als nationale of internationale regelgeving het aangaan of voortzetten van de overeenkomst niet 
mogelijk maakt. Dit mag ook als sprake is van signalering in frauderegisters. 

4.3. Restitutie van premie is nimmer het geval. 
4.4. De Verlengde Garantieverzekering dient door verzekeringnemer en/of verzekerden voor ieder voertuig afzonderlijk te worden aangevraagd op https://mobile-garantie-

hienfeld.nl/forte. Bij deze aanvraag dient een kopie kentekenbewijs deel 1/kentekencard, een kopie van de koopovereenkomst alsmede het Forté aflever inspectierapport 
te worden bijgevoegd/geüpload. 

 Artikel 5 - Schaderegeling  

Het is belangrijk om een claim op de Verlengde Garantieverzekering volgens de procedure zoals beschreven in dit artikel bij de verzekeraar in te dienen. Indien de procedure 
niet wordt gevolgd, kan de geldigheid van de claim niet worden vastgesteld en bestaat er geen recht op een uitkering uit deze verzekering.  

5.1. Om de kosten van een reparatie onder de Verlengde Garantieverzekering te kunnen laten vallen, is de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verzekeraar vereist.    

5.2. In geval er een mogelijk onder deze Verlengde garantieverzekering gedekt defect wordt geconstateerd, dient verzekeringnemer, of de verzekerde namens 
verzekeringnemer, dit direct maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na constatering van het defect bij de verzekeraar te melden. Dit kan via de online portal: 
https://mobile-garantie-hienfeld.nl/forte. 

5.3. Het voertuig dient z.s.m. beschikbaar te worden gesteld voor reparatie bij een door verzekeringnemer aangewezen Forté Authorised Service Center.   
5.4. Na herstel van het defect is de verzekerde verplicht om een originele gespecificeerde factuur in te dienen of te laten indienen bij de verzekeraar met hierin een specificatie 

van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden. 
5.5. De verzekeraar heeft het recht om een onafhankelijk expert in te schakelen om de schade en oorzaak van de claim te onderzoeken. Dit kan zowel vooraf als nadat de 

reparatie is uitgevoerd. Ook een eerdere goedkeuring van een claim staat een expertise nimmer in de weg. 
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5.6. Op verzoek van de verzekeraar is de verzekeringnemer en/of de verzekerde verplicht alle rechten welke hij ter zake van de schade tegenover derden bezit, schriftelijk 
aan ons over te dragen. 

5.7. Op verzoek van de verzekeraar moeten vervangen onderdelen na herstel aan ons beschikbaar worden gesteld. 
5.8. Indien de door verzekeringnemer aangewezen Forté Authorised Service Center is gestart met de reparatie zonder dat hiervoor toestemming is verkregen van de 

verzekeraar, vervalt het recht op een vergoeding. 
5.9. Verzekeringnemer machtigt de verzekeraar om het schadebedrag rechtstreeks aan de verzekerde uit te betalen. De te vergoeden schade wordt altijd exclusief btw 

uitbetaald. 

Artikel 6 - De omvang van de dekking van uw Verlengde Garantieverzekering 
6.1. Deze Verlengde Garantieverzekering biedt dekking voor het gedurende de looptijd van de verlengde garantieperiode, zoals beschreven in deze Verzekeringsvoorwaarden, 

plotseling en onverwacht defect van een in artikel 6.5 genoemd onderdeel van het voertuig. De gevolgen van het defect zijn niet gedekt. Verzekeringnemer of de 
verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van onderdelen en reparatie binnen het kader van deze Verzekeringsvoorwaarden. Claims onder de Verlengde 
Garantieverzekering verjaren 6 maanden na het verstrijken van de looptijd van de verlengde garantieperiode. 

6.2. Deze verzekering biedt alleen dekking voor noodzakelijke (en dus niet voor bijvoorbeeld alleen aanbevolen) werkzaamheden welke door de fabrikant zijn voorgeschreven 
om de ontstane schade te herstellen. 

6.3. De vergoeding is beperkt tot het door de verzekeraar geautoriseerde bedrag (excl. BTW) van de reparatienota, op basis van het percentage van de vergoedingslimieten 
zoals beschreven in artikel 7. 

6.4. Noodzakelijke diagnosekosten behoren slechts tot de reikwijdte van de dekking indien deze verband houden met een gedekt defect en alleen als deze geen onderdeel 
uitmaken van de gebruikelijke kosten voor onderhoud, reiniging en inspectie van het voertuig.  

6.5. De volgende onderdelen – aangebracht voor de 1e (inter)nationale toelating - van het verzekerde voertuig vallen onder de dekking van de Verlengde Garantieverzekering: 

 
1. Motor  

Componenten: Cilinderblok, Cilinderkop, Cilinderkoppakking, Motorblok, Oliekoeler, Oliecarter, Oliedrukschakelaar, Oliefilterhuis en alle inwendige 
onderdelen die in verbinding staan met het oliecircuit, Balans-as, Hydraulische Klepstoter, Tuimelaar, Zuiger, Zuigerpen, Zuigerveren, Krukas, 
Krukaslager, Nokkenas, Oliepomp, Drijfstang, Drijfstanglager, Sleephefboom, Tuimelaar, Distributiekast, Distributieketting, Distributiekettingwielen, 
Distributiekettingspanners, Klepstoters, Kleppen, Klepveer, Klepgeleider, Klepzitting, Klepsteelafdichtingen en de onderdelen van MultiAir- systemen.  

2. Handmatige en automatische transmissie 
Componenten: Versnellingsbak, Koppelomvormer, Elektronische en mechatronische besturingseenheid voor handmatige, automatische, CVT en DSG 
transmissies en de volgende interne onderdelen: Rembanden, Centrifugaal regelaars, Versnellingsbakhuizen, Versnellingsbaklagers, Glijblokken, 
Hoofdas, Hydraulische Zuigers, Lamellen, Hulp-as, Oliepomp, Planetaire Versnelling, Planetaire tandwielstelsels, Schakelvork, Schakeltransmissiedelen, 
Schakel-as, Zonnetandwielen, Besturingseenheid, Synchronisatorhuis, Synchronisatieringen, Snelheidsmeteraandrijving, Tussen-assen en Tandwielen. 
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3. Transaxle 
Componenten: Differentieelbehuizingen (van voorwiel- achterwiel en 4-wielaandrijving) inclusief alle inwendige onderdelen zoals Differentiëlen, 
Differentieellagers, Kegeltandwielen, Schijven en Kroonwielen.   

4. Koelsysteem  
Componenten: Radiateurs (motor en kachel), Thermostaat, Waterpomp, Automatische Transmissie-koeler, Visco/Thermoventilator, 
Ventilatorkoppeling, Thermische Schakelaar 

5. Brandstofsysteem 
Componenten: Brandstofpomp, Injectiepomp, Carburateur 
  

6. Elektronisch injectiesysteem 
Componenten: behuizing, gasklephuis, gasklepschakelaar, inspuiteenheid, verstuivers, koude start ventiel, brandstofdrukregelaar, brandstofrail, 
brandstofdruk opslag, brandstofdistributeur, stationair snelheidsregelventiel, luchtmassameter, luchtstroommeter, temperatuursensor, warm-up 
regulator, extra luchtschuif, tankelement met of zonder brandstofpomp. 
  

7. Stuurinrichting  
Componenten: Mechanische, elektrische of hydraulische stuurinrichting, Hydraulische Pomp, Elektrische Stuurbekrachtigingsmotor 

8. Turbolader / Compressor 
Componenten: Laders van elk type (Mechanisch, Elektrisch, Turbolader, enz.), Intercooler 

9. Hybride systeem 
Componenten: elektromotor (hybride) behalve (hoogspanning)batterijen, kabels en kabelaansluitingen 
  

10. Aandrijfassen  
Componenten: Cardanassen, Aandrijfassen, Aandrijfverbindingen 
 

11. Rijhulpsystemen  
Componenten: tractiecontrolesystemen, vergrendelbare, elektronische regeleenheid, de hydraulische eenheid, accumulator en de ladingspomp, 
regelkleppen, ABS hydraulische unit, ASR-stelmotor, stuurhoek en pedaal sensor, elektronische rijstabiliteit (ESP ) met hogedruk / retourstroom pomp, 
sensoren en omschakelkranen, de automatische vierwielaandrijving  snelheidssensoren en schakelaars 
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12. Remmen 
Componenten: Hoofdremcilinder, Remversterker, Vacuümpomp, Remkrachtregelaar, Remkrachtbegrenzer; Van het antiblokkeerremsysteem de 
volgende onderdelen: Elektronische Besturingseenheid, Snelheidssensor, Hydraulische Eenheid 

13. Elektrisch systeem 
Componenten: Boordcomputer, Dynamo met regelaar, Startmotor; de volgende onderdelen van het elektronische ontstekingssysteem: Hall-zender, 
Inductiesensor, Pingelsensor, BDP-sensor, Relais, Regeleenheden van de componenten die deel uitmaken van de assemblages, Startschakelaar, Bobine, 
Ontstekingsverdeler, Ontstekingskabel, Mechanische Verdeler, Voorgloed-relais 

14. Airconditioning  
Componenten: Compressor, Condensor, Ventilator, Verdamper. 

15. Comfort elektrische onderdelen 
Componenten: Ruitenwissermotor voor en achter, Koplampwissermotor, Verwarmings- en hulpventilatormotor, Claxon, Raammotor, 
Achterruitverwarming, Schuifdakmotor; de volgende componenten van het centrale vergrendelingssysteem: Schakelaars, Solenoïdes, Blokkeermotoren, 
Regeleenheden (met uitzondering van breuk, kabelbomen en kabels) 

16. Uitlaatsysteem 
Componenten: lambdasonde, gevorkte buis in combinatie met de vervanging van de lambdasensor, EGR-klep 
  

17. Veiligheidssystemen 
Componenten: airbag, gordelspanner, elektronische sensor, pyrotechnische drijfgas 
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Artikel 7 - Vergoedingslimieten en bijdragen 
7.1. Er geldt geen eigen risico. 
7.2.  Gevolgschade is niet gedekt. 
7.3. Materiaalkosten worden vergoed conform de marktconforme netto tariefstelling (exclusief btw) in combinatie met het afschrijvingspercentage in artikel 7.3.  
7.4. De maximale uitkering voor de materiaalkosten wordt bepaald aan de hand van het aantal gereden kilometers zoals weergegeven in onderstaande tabel: 

Aantal kilometers Vergoeding maximaal 
Tot 50.000 km 100% 
Tot 60.000 km 90% 
Tot 70.000 km 80% 
Tot 80.000 km 70% 
Tot 90.000 km 60% 

Tot 100.000 km 50% 
Meer dan 100.000 km 40% 

 
7.5. Arbeidskosten worden voor 100% vergoed conform het marktconforme garantie uurloon (exclusief BTW), in combinatie met de norm tijden (flat rate) van de fabrikant 

van het voertuig.  
7.6. Er geldt een maximale uitkering van € 5.000,00 (excl. BTW) per verzekering gedurende de gehele looptijd van deze Verlengde Garantieverzekering. De vergoeding is 

gemaximeerd tot de dagwaarde van het voertuig. Er wordt geen BTW vergoed. 
7.7. Op grond van deze Verlengde Garantieverzekering kan er geen hulp worden ingeroepen van een alarmcentrale of pechhulpdienst. 
7.8. De kosten voor herstel in het buitenland mogen niet hoger zijn dan de marktconforme kosten in Nederland zoals die volgens deze verzekeringsvoorwaarden worden 

bepaald. De verzekerde dient daarom vooraf de verzekeraar te raadplegen. 

 
Artikel 8 – Uitsluitingen 

Hoewel de Forté Benelux B.V. Verlengde Garantieverzekering veel onderdelen dekt, zijn er toch een aantal zaken waarvoor deze Verlengde Garantieverzekering niet geldt. 
De Forté Benelux B.V. Verlengde Garantieverzekering geldt onder meer niet voor de volgende gebeurtenissen en onderdelen:  

Onderhoud: Het normale onderhoud dat het voertuig nodig heeft, 
wordt niet gedekt door deze Verlengde Garantieverzekering. Het verversen en vervangen van vloeistoffen wordt alleen vergoed indien dit nodig is in verband met een 
noodzakelijke reparatie van de auto en deze reparatie door de Forté Benelux B.V  Verlengde Garantieverzekering wordt gedekt.  
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Slijtage : sommige onderdelen nemen door slijtage geleidelijk in kwaliteit af. Deze slijtage kan verband houden met de leeftijd van het voertuig of het aantal 
kilometers dat ermee gereden is.  

Onderdelen: De Forté Benelux B.V. Verlengde Garantieverzekering geldt niet voor de volgende onderdelen: filters, bougies, ruitenwisserbladen, V-riemen, 
uitlaat (inclusief katalysator), remschoenen, remblokken, remschijven, remtrommels, accu, verlichting, zekeringen, carrosseriedelen (lak), aandrijfashoezen, 
velgen, banden, raam- en deurrubbers, glas, sierlijsten, bekleding en afwerking.  

Gewijzigde kilometerstand: Uiteraard kunt u geen aanspraak maken op de Verlengde Garantieverzekering wanneer de kilometerstand is gewijzigd of de 
kilometerteller is losgekoppeld. Dit geldt ook bij een defect aan de kilometerteller dat u niet direct hebt laten repareren.  

Beschadigingen of defecten die een gevolg zijn van: 
• brand, blikseminslag, explosie, beschadigingen veroorzaakt door dieren, ongeval of diefstal; 
• oneigenlijk gebruik van het voertuig, zoals het oefenen voor of deelnemen aan races, terreinrijden, behendigheidsritten, etc.  

• onoordeelkundig gebruik van het voertuig of gebreken die opzettelijk zijn veroorzaakt;  

• reparaties die niet of niet tijdig door een Forté Authorised Service Center zijn uitgevoerd;  

• niet door de fabrikant van het voertuig goedgekeurde veranderingen of aanpassingen, inclusief accessoires;  

• onvoldoende onderhoud of verzuim van het voorgeschreven onderhoud;  

• het gebruik van onjuiste brandstof, onvoldoende of onjuiste smeermiddelen of antivriesvloeistof;  

 
• slijtagevallen buiten de dekking van Forté Benelux B.V Verlengde Garantieverzekering.  

Sloopauto’s en total loss: Reparaties aan auto’s die door een financiële instelling of verzekeraar als sloopauto, total loss of anderszins zijn aangemerkt, 
worden niet door de Forté Benelux B.V Verlengde Garantieverzekering gedekt.  

Incidentele schade: Incidentele schade of gevolgschade, voortvloeiend uit een defect aan het voertuig, wordt niet door de Forté Benelux B.V Verlengde 
Garantieverzekering gedekt. Deze schade omvat – maar is niet beperkt tot – ongemak, reis-, telefoon- en verblijfkosten, verlies van persoonlijke bezittingen 
of bedrijfseigendommen en derving van loon of inkomsten.  
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8.1. Kosten welke niet direct verband houden met het defect en/of de vaststelling hiervan. 
8.2. Kosten voor onderhouds-, spuit- en schoonmaakwerkzaamheden, onderhouds- en inspectiekosten evenals kosten voor het opstellen van een kostenraming, 

verwijderingskosten en verspilling of onkosten in het kader van het vaststellen en verwijderen van schade. 
8.3. Schade door dichtingen en pakkingen, voor zover deze niet vallen onder de dekking van artikel 6. 
8.4. Alle kabels en slangen (elektriciteit, vloeistoffen, smeermiddelen), voor zover deze niet verbonden zijn met de in artikel 6 van deze voorwaarden genoemde onderdelen 

of voor zover zij geïsoleerd zijn van de bovengenoemde componenten, schade (kabelbreuk, scheuren) en resulterende gevolgschade. 
8.5. Alle benodigdheden en verbruiksartikelen, zoals bijvoorbeeld smeermiddelen, filters, koelvloeistoffen en elektrisch laden behalve voor zover die nodig zijn voor de 

reparatie van het verzekerde onderdeel. 
8.6. Schade door van buiten komende onheilen zoals schade door het binnendringen van water door niet gesloten ramen, deuren, dakluiken. 
8.7. Voor de volgende schades bestaat onafhankelijk van de oorzaak in ieder geval geen dekking en daarmee geen recht op uitkering uit deze verzekering: 

- Als gevolg van een verkeersongeval, aanrijding, diefstal of poging tot diefstal, onjuist gebruik van het voertuig, opzettelijke handeling of nalatigheid; 
- Als gevolg van aanpassingen aan de fabrieksinstellingen van het voertuig zoals tuning of een andere aanpassing in de voertuigelektronica. Indien de 

fabrieksinstellingen zijn gewijzigd of standaard gemonteerde onderdelen zijn vervangen met als doel de rijprestaties of het uiterlijk van het voertuig te wijzigen, is 
dit uitgesloten van dekking onder deze Verlengde Garantieverzekering; 

- Deelname aan motorsportevenementen, het voorbereiden en oefenen voor deze evenementen valt hier ook onder; 
- Door voortgezet gebruik van een onderdeel dat reeds gerepareerd had moeten worden of een reserveonderdeel dat niet door de fabrikant is goedgekeurd, voor 

zover de schade hieraan te wijten is; 
- Als gevolg van een aanpassing aan het voertuig die, indien professioneel gecontroleerd, zou resulteren in het weglaten van de algemene typegoedkeuring van het 

voertuig; 
- Vanwege het risico van moedwillige of kwaadwillende invloed, onvoldoende zorgplicht, ongewone externe invloeden (zoals b.v. schade door dieren of steenslag) 
- Door overmacht en bovengemiddelde weersomstandigheden (storm, hagel, vorst, bliksem, aardbeving of overstroming), evenals door hitte-gerelateerde invloeden 

en brand of explosie; 
- Door oorlogshandelingen van welke aard dan ook, terreur, burgeroorlog, burgerlijke onrust, staking, uitsluiting, inbeslagname, andere overheidsinmenging of 

ongecontroleerd optreden van ongevallen in de energieproductie; 
- Indien het defect al op een andere wijze of bij een andere partij geclaimd had kunnen worden; 
- Door oxidatie of corrosie van het verzekerde voertuig; 
- Wegens onvoldoende onderhoud, zorg of andere onjuiste behandeling en gebruik van het verzekerde voertuig, of het gebruik van ongeschikt materiaal; 
- Na inwerking van water in welke vorm dan ook, of soortgelijke vloeistofeffecten. 

8.8. In de volgende situatie bestaat er ook geen dekking: 
- De Verlengde Garantieverzekering is niet van toepassing als het voertuig in een land is waar volgens de groene kaart van het voertuig geen dekking voor schade door 

aansprakelijkheid wordt verleend. 
8.9. Voor zover een onderdeel dat onder deze Verlengde Garantieverzekering valt al is vervangen of gerepareerd na een eerdere claim op de verzekering, neemt de 

garantiehouder verzekerde, in geval van een hernieuwd verlies van schade aan dit onderdeel, allereerst de bestaande wettelijke garantie in acht. In het geval van een 
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herhaalde claim, is de Verlengde Garantieverzekering in die mate slechts subsidiair. De verzekeraar is gerechtigd om aanvullende documenten bij de betrokken partijen 
op te vragen om de onderhavige claims te herstellen. 

8.10. Er bestaat geen dekking voor claims, voor zover die claims worden gedekt door een andere waarborg, garantie- of coulanceregeling, al dan niet van oudere datum 
of daaronder gedekt zouden zijn indien de onderhavige Verlengde Garantieverzekering niet zou hebben bestaan. Deze verzekering vervangt dan ook niet de 
aansprakelijkheid, al dan niet gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering, van de dealer, fabrikant, importeur of onderdelen leverancier. 

8.11. De verzekeraar verplicht zich in te spannen om het defect zo spoedig mogelijk te laten verhelpen. Schade als gevolg van het niet kunnen beschikken over het voertuig 
door wacht- of reparatietijd valt niet onder de dekking van deze verlengde Garantieverzekering. Verzekeraar is daarvoor ook niet op andere gronden aansprakelijk voor.  

Artikel 9 – Wat zijn de gevolgen van fraude? 
Het is voor alle verzekerden belangrijk dat er zo min mogelijk onnodige kosten worden gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een benadeelde een schade-uitkering krijgt 
op basis van informatie die niet klopt. Daarom doen wij onderzoek, als er aanwijzingen zijn dat u abusievelijk of opzettelijk geen, onjuiste of onvolledige informatie geeft. 
Bijvoorbeeld als wij vermoeden dat u ons op een of andere manier opzettelijk benadeelt. Geeft u onjuiste informatie of houdt u deze achter, als u de garantieverzekering 
aanvraagt? Ook dan kunnen wij een onderzoek doen. Voor u betekent dit het volgende: 

9.1. U dient ons gegevens te geven vóórdat u de overeenkomst aangaat. Verder dient u een defect zo snel mogelijk bij ons te melden en hebben wij informatie van u nodig 
om een verzoek tot schade-uitkering te kunnen beoordelen.  

9.2. Indien wij vermoeden dat u onjuiste of onvolledige informatie (heeft) verstrekt dan kunnen wij beslissen om een onderzoek in te stellen. Ook als u geen informatie geeft, 
kunnen wij ervoor kiezen daaraan gevolgen te verbinden. In het voortkomende geval dat wij een onderzoek doen, passen we dezelfde regels toe zoals die ook staan in 
de Gedragscode persoonlijk onderzoek (zie www.verzekeraars.nl). Vanzelfsprekend zal er voorafgaand aan een onderzoek altijd hoor en wederhoor plaatsvinden.  

9.3. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek nemen wij een beslissing. Bijvoorbeeld dat er genoeg aanleiding bestaat om de overeenkomst te stoppen, Ook kunnen 
wij beslissen dat u geen schadevergoeding (meer) krijgt of geen (volledige) vergoeding van kosten krijgt.  

9.4. Daarnaast kunnen wij beslissen om aangifte te doen bij de politie. Ook kunnen wij beslissen om uw gegevens te registreren in (waarschuwing)registers. Bijvoorbeeld het 
extern verwijzingsregister bij het Centraal Informatiesysteem van in Nederland werkzame verzekeraars (CIS). 

9.5. Hebben wij ten onrechte een schade uitgekeerd of kosten vergoed? Dan kunnen wij beslissen om het uitgekeerde bedrag en eventuele kosten die hiermee samenhangen, 
terug te vorderen. Ook zal er rente in rekening gebracht worden vanaf de dag dat wij de uitkering aan u hebben gedaan.  

9.6. Wij kunnen besluiten om de onderzoekskosten of de kosten welke hiermee samenhangen, bij u in rekening te brengen.  
9.7. Alle voorgaande bepalingen/verplichtingen gelden ook voor de verzekerden die een beroep doen op deze Verlengde Garantieverzekering.  

 


