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Beschermde onderdelen

Motor: starterkrans, vliegwiel, oliepomp, krukas & lagers, distributietandwiel & ketting,
loopwielen, nokkenassen, nokvolger, klepstoters, kleppen & klepgeleiders, zuigers &
zuigerveren, cilinderkop, koppakking, drijfstangen, interne bussen, verdeler
overbrenging, distributieriem, distributieketting, distributieriemspanner, kleppendeksel,
kabels, oliefilterhuis, carterpan, bedrading.

Behuizingen: motor cilinderblok, versnellingsbak, tussenbak, differentieel.

Uitlaatsysteem: katalysator, uitlaatspruitstuk.

Koppeling: drukgroep, druklager, vork, hoofdcilinder, werkcilinder, kabels, verbindingen.

Turbo: turbo, waste gate, intercooler.

Versnellingsbak: tandwielen, selectie stang, elektronische regeling, rembanden,
synchromeshes, naven, assen, lagers & bussen, koppelomvormer, koppeling (automatisch),
versnellingsbakhuis, kleppenhuis, oliepomp, versnellingspook, kabels.

Koelsysteem: waterpomp, radiateur, thermostaat & thermostaathuis, visco-koppeling,
kachelradiateur, kachelkraan, kachelbediening, oliekoeler, radiateurdop, koelventilator.
Elektrische onderdelen: startmotor, dynamo, spanningsregelaar, bobine, ruitenwissermotor, ruitensproeierpomp, elektrisch systeem voor richtingaanwijzers,
kachelmotor, claxon, schakelaars, elektronische ontsteking, relais, ruitverwarmingselementen, boordcomputer, ruitmotoren & mechanismen, ruitbedienings-schakelaar,
motor open dak, buitenspiegelmotoren, motoren centrale vergrendeling, crash
sensoren, regelapparaat centrale vergrendeling, binnenverlichtingsunit, dashboard
meters, snelheidsmeter & sensor, toerenteller, kabelbomen, airbags, ABS Controle
unit, elektrische stoelverstellingsmotoren, sensoren, stoelverwarmingselementen,
alarmsysteem (af fabriek), koplampverstellingsmotor, bobine/bougie kabel, verwarmde
ruitensproeiers.
Diversen: ruitenwissermechaniek, zonnedak (af fabriek), stoelverstelling, deursloten,
motorkap ontgrendelingskabel, gasveren achterklep.
Remsysteem: remleidingen, remvloeistofreservoir, ABS componenten, accumulators,
rembekrachtiger, vacuümpomp, wielremcilinder, servo, hoofdremcilinder, remkrachtregelaar, remklauwen, remstangen.
Wiellagers: lagers, wielnaaf, shims, borgmoeren.

Airconditioning: compressor, condensor, droger, verdamper, luchtkleppen & motoren.

Diesel: opvoerpomp, inspuitpomp, injectoren, tank, gloeibougies, vacuümpomp.

Chassis & ophanging: steekassen, cardanassen, kruiskoppelingen, lagers, bussen,
aandrijfas, homokineet, koppelingen, veren, schokdempers (m.u.v. lekkage), torsiestangen, stabilisatorstang, draagarmen, kogelgewrichten, spoorstangen, trekstangen,
asstompen, dwarsbalken, hydraulische ophanging, reactiestangen, ophanging as/
stang.
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Actua is aangesloten bij KiFiD en staat onder toezicht van AFM en DNB.

010 - 44 77 153
schade@actuaautoservice.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 - 20:00 uur.
Actua Auto Service			
Rivium Oostlaan 1				
2909 LL Capelle aan den IJssel		
Postbus 849				
3000 AV Rotterdam			
KvK-nummer: 24234615			
AFM-vergunning: 12010504		

Uitsluitingen

Binnen de garantiedekking dient er sprake te zijn van (een) plotseling optredend(e)
defect(en) aan de beschermde onderdelen. Normaal/preventief onderhoud, onderdelen
die niet zijn opgenomen in de lijst van beschermde onderdelen, onderdelen die periodiek
vervangen of gereinigd dienen te worden, alsmede onderdelen met een normale
gebruiksslijtage waaronder filters, banden, uitlaatsysteem (katalysator en uitlaatspruitstuk
zijn wel gedekt), remblokken, remschijven, remtrommels, remschoenen, stofhoezen,
koppelingsplaat, wisserbladen, accu’s, batterijen, dieselpartikelfilter vallen niet onder
de garantiedekking. Niet 'af fabriek' gemonteerde accessoires (bijv. apart ingebouwd
navigatiesysteem) vallen eveneens niet onder de verlengde garantiedekking.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor merken, types, dan wel bepaalde uitvoeringen
van types van dekking uit te sluiten, zie de uitgebreide voorwaarden.

Autobedrijf Heijne
Lijnderdijk 83
1161 KD Zwanenburg
020 - 497 32 74		
Showroom Olmenlaan 1
info@autovoorraad.nl		

					

Eigen risico

Het vaste eigen risico is € 60,-. Dit kun je ook terugvinden in de volledige voorwaarden.
Polisvoorwaarden

Het complete overzicht van de volledige polisdekking kun je terugvinden in de
polisvoorwaarden.
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Lees meer over Actua op: www.actua.nl

Schade:
Tel.:		
E-mail:

Indien mogelijk, zal er bij herstel van de storing gebruikt gemaakt worden van gereviseerde/
gereconditioneerde onderdelen.

Stuurinrichting: tandheugel, stuurhuis, stuurbekrachtigingspomp, afdichtingen, lagers,
externe verbindingen, kogelgewrichten, stuurkolom, reservoir, stuurarm.

De Heijne Autopolis is een initiatief van de Actua Groep. Actua is sinds 1986 in
Nederland werkzaam en richt zich op het ontwikkelen, bemiddelen en administreren van
diverse maatwerk verzekeringsconcepten voor bedrijfsmatige- en productverzekeringen.

Klantenservice:
Tel.:		
010 - 44 77 175
E-mail:
info@actuaautoservice.nl

Benzine: benzinepomp, vlotter, brandstofniveaumeter, inlaatspruitstuk, benzine inspuitsysteem, injectoren, luchtmassameter, motormanagementregeleenheid (ECU), tank.

Differentieel: kroonwiel & pignon, as, tandwielen, lagers, bussen, naven.
Tussenbak: differentieel, tandwielen, as, lagers & bussen, schakelpook.

24/7
Europa
Pechhulp service
voor onderweg
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De énige autoverzekering
met 2 jaar garantie

Profiteren van
Autobedrijf Heijne?

Profiteren van
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Welke dekking biedt het
unieke verzekeringspakket?
WA+
Dekkingsoverzicht

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 Autobedrijf Heijne 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 150.000 km. Wie biedt dat nog meer tegen een uiterst
scherpe premie?

VOLLEDIG
CASCO +
GARANTIE

WA+
BEPERKT
CASCO

WA

STANDAARD
DEKKING

Praktijkvoorbeeld garantie vergoeding
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.

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. 150.000 km
Maximale ouderdom auto 96 maanden
Uitgebreide Pechhulpdekking:
Nederland Pechhulp, inclusief woonplaatsservice
Europa Pechhulp (24/7 Nederlandse helpdesk)

Behoud garantie
De Pechhulp en garantiedekking van de Allriskverzekering blijven geldig als je ieder
jaar tijdig de auto laat onderhouden bij Autobedrijf Heijne en de auto allrisk
verzekerd blijft. De verlengde garantiedekking vervalt echter wel na 2 jaar en/of
als de auto ouder wordt dan 96 maanden of de kilometerstand meer bedraagt dan
150.000 km.

Inleiding
Hartelijk dank voor je interesse in de Autobedrijf Heijne 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 Autobedrijf Heijne Allrisk autoverzekering:

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 je met de Allrisk autoverzekering van Autobedrijf Heijne ook kunt profiteren
van 24/7 pechhulp service! Of dat nu in je woonplaats, in Nederland of elders in
Europa is, de Alarmcentrale van Actua Pechhulp staat je bij. Je auto wordt in de
meeste gevallen ter plekke gerepareerd. Maar als het niet anders kan, wordt je auto
vervoerd naar een reparateur. Dat is meestal je eigen autobedrijf. En als je pech
hebt in het buitenland, dan worden je auto en de inzittenden naar Nederland
vervoerd. Als dat geen service is!

3 jaar nieuwwaarde-/aanschafwaarde-/dagwaarderegeling
Als je auto total loss raakt of wordt gestolen, dan geldt vanaf het moment dat je
Allrisk Autobedrijf Heijne 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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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
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Jouw auto
is in goede handen bij
Autobedrijf Heijne

Wat is de extra
vergoeding naast
de autoverzekering?
De vergoeding wordt:
Vergoeding arbeidsloon 100%
€ 1.072 , 50
Vergoeding onderdelen/
materiaal 85,6%*
€
751 , 1 4
btw 21%		
+ €
382 , 96
Totaal		
€ 2.206 , 60
Eigen risico		
- €
60 , 00
Vergoeding
€ 2.146 ,60
- 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.

Garantiedekking occasions in maanden
2 jaar verlengde garantie (24 maanden) t/m het 8e jaar (96 maanden, leeftijd auto)
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BOVAG garantie
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Garantieperiode Heijne Autopolis

Garantiedekking nieuwe auto’s in maanden na fabrieksgarantie
2 jaar verlengde garantie (24 maanden) t/m het 8e jaar (96 maanden, leeftijd auto)
0

Fabrieksgarantie
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