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1. Maak kennis met uw partner CarGarantie

E-bike-dealers kunnen alleen een duurzame, succesvolle positie in de markt bereiken als ze optimaal presteren. 
Daarbij is het goed als je op een partner kunt vertrouwen die niet alleen eersteklas garantie- en verzekeringspro-
ducten ter beschikking stelt, maar die net zo veel waarde hecht aan de professionele afhandeling van alle proces-
sen rondom die garantie.

CarGarantie, een van de toonaangevende en meest ervaren garantie- en verzekeringsspecialisten voor auto’s en 
motoren in Europa, breidt zijn portfolio uit met producten voor e-bikes. Profiteer van meer dan 40 jaar ervaring op 
het gebied van garanties en verzekeringen!

CarGarantie in het kort:
•  Succesvol op de markt sinds 1971
•  Eerste garantieverzekeraar voor motorvoertuigen  

in Europa
•  Meer dan 30 samenwerkingen met fabrikanten en 

importeurs
•  Meer dan 23.000 tevreden partnerschappen met 

retailers in de auto- en motorindustrie
•  Vertegenwoordigd in 19 landen
•  2.100.000 overeenkomsten in portefeuille

Professionele service
CarGarantie biedt zijn partners een totaalservice op het 
gebied van garantie en verzekeringen. De medewerkers 
van de verschillende afdelingen van CarGarantie zetten 
zich er dagelijks voor in dat alle processen probleem-
loos verlopen. Zo kan de dealer zich volledig op zijn 
kerntaken concentreren.

Buitendienst  
• Verkoopondersteuning in heel Europa
• Persoonlijke begeleiding
• Individueel advies ter plaatse
• Instructie bij nieuwe programma’s
• Training en opleiding

Reparatieafdeling 
•   Reparatieafhandeling door vakkundige,  

ervaren specialisten
•  Snelle vrijgave per telefoon 
•  Uitbetaling reparatie binnen enkele dagen 

na ontvangst van de rekening

 IT
•  Ingeven van overeenkomsten online  

via CGWEBline
• Op IT gebaseerd contractbeheer
• Specifieke evaluatieprogramma‘s
• Managementinformatie
• Kostencontrolling

 Marketing
•  Ontwikkeling van verkoopondersteunende 

maatregelen
•  Opstellen van fabrikant- en dealer specifieke 

reclamematerialen
• Klantencontactprogramma - Center
• Grafische ondersteuning

 Productmanagement
• Ontwikkeling van nieuwe producten
•  Vakkundig advies omtrent garantie- en  

verzekeringsmogelijkheden (dekking/ 
vergoeding/acceptatierichtlijnen)

 ServiceCenter
• Info Hotline
• Telefonisch advies
• Verwerking van alle vragen
•  Verstrekking van alle documenten en  

reclamemiddelen

 Logistiek
•  Opslag en verzending van alle documenten 

voor heel Europa
• Bestandsbeheer
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2. Voordelen van de E-BikeGarantie by CarGarantie

2.1 Voordelen voor de dealer

•  Klanttevredenheid: tenminste 82% van de kopers van 
e-bikes zegt geïnteresseerd te zijn in een uitgebreide 
reparatiekostenverzekering!

•  Verkoopargument: de E-BikeGarantie by CarGarantie 
verhoogt de waarde van e-bikes op lange termijn en 
biedt de klant een extra stimulans om te kopen.

•  Klantenbinding: maak gebruik van de E-BikeGarantie 
om het contact met uw klanten uit te breiden  
(bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsover-
eenkomst, door een reeks serviceafspraken of ver-
volgopdrachten).

•  Vermindering van coulancerisico’s en risico’s op  
defecten.

•  Benutting van de werkplaatscapaciteit in geval  
van een reparatie.

• Uitgebreid serviceaanbod van CarGarantie.

2.2 Voordelen voor de eindklant

•  Verlenging van de fabriekgarantie tot maximaal vijf 
jaar – uitgebreide bescherming tegen reparatiekosten 
in deze periode.

•  Niet alleen reserveonderdelen, maar ook de reparatie-
kosten (arbeidskosten) maken deel uit van de verze-
kering.

• Waardestijging bij de verkoop van de e-bike.
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3. Productinformatie E-BikeGarantie by CarGarantie

Wilt u uw klanten langdurig aan u binden en de waarde van uw e-bikes verhogen? Dan hebt u met de E-Bike-
Garantie een instrument in handen dat u daarbij ondersteunt. 

Het verzekeringsproduct beschermt uw klanten tegen onverwachte kosten zoals bijvoorbeeld een defecte motor, 
die het hart vormt van een e-bike. Deze volledige bescherming biedt een optimale dekking voor bijna alle belang-
rijke onderdelen van een e-bike, met een paar uitzonderingen zoals bijvoorbeeld slijtage onderdelen (banden, 
ketting, enz.).

De reparatiekostenverzekering geeft blijk van uw kwaliteitsbelofte en draagt bij aan de waardevastheid van uw 
e-bikes. Zo zorgt u voor tevredenheid bij uw klanten, hetgeen leidt tot vervolgopdrachten. Vanwege de overdraag-
baarheid bij verkoop biedt de E-BikeGarantie by CarGarantie u ook de mogelijkheid nieuwe klanten voor uw onder-
neming te winnen en hun vertrouwen te bevorderen.

Uw klanten hebben met de E-Bike Garantie de mogelijkheid zich tegen reparatiekosten te verzekeren tot het vijfde 
jaar na de aankoopdatum. Zo profiteert u ook achteraf van al deze positieve aspecten en onderscheidt u zich van 
de concurrentie. 

Op de volgende pagina’s vindt u alle belangrijke informatie over het verzekeringsproduct, zodat u uw klanten opti-
maal kunt informeren en adviseren.

3.1 Inhoud van de verzekering

Looptijden van de E-BikeGarantie
Met de E-BikeGarantie by CarGarantie is de e-bike- 
koper vanaf de aankoopdatum gedurende maximaal 
vijf jaar beschermd tegen reparatiekosten. Deze periode 
bestaat uit de tweejarige fabrieksgarantie en de E-Bike-
Garantie by CarGarantie (zie afbeelding). Deze kan bin-
nen de looptijd van de fabrieksgarantie tot maximaal 
vijf jaar worden afgesloten.

Diensten van de E-BikeGarantie
Met de E-BikeGarantie by CarGarantie biedt u een com-
plete e-bike-verzekering aan en daarmee heeft u een 
belangrijk voordeel op uw concurrent. Meer informatie 
over de dekking van de verzekering vindt u op de vol-
gende pagina (zie hoofdstuk 3.2).

2 jaar fabrieksgarantie* 3 jaar E-BikeGarantie by CarGarantie

2 jaar fabrieksgarantie*
1 jaar E-BikeGarantie  
by CarGarantie

2 jaar fabrieksgarantie* 2 jaar E-BikeGarantie by CarGarantie

0 1 2 3 4 5 jaar

0 12 24 36 48 60 maanden

*eventueel 3 jaar fabrieksgarantie

( Deze variant is alleen geldig bij 
een fabrieksgarantie van 2 jaar)
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Vergoeding van kosten
De in de verzekeringsdekking opgenomen arbeids- en 
materiaalkosten worden vergoed.
 
Indien de accu volledig uitvalt, worden de kosten voor een nieuwe 
accu als volgt betaald – “nieuw voor oud”:
• 60% vanaf het begin van het derde gebruiksjaar
• 40% vanaf het begin van het vierde gebruiksjaar
• 20% vanaf het begin van het vijfde gebruiksjaar

Onbureaucratische afhandeling
In geval van een reparatie informeert de verkopende 
dealer CG voor uitvoering van de reparatie telefonisch 
over de omvang van de reparatie en vraagt vooraf om 
vrijgave van de reparatie.

Overdraagbaarheid
De E-BikeGarantie by CarGarantie is aan de e-bike ge-
bonden en gaat in geval van doorverkoop over op de 
nieuwe eigenaar.

Overige
Op de bovenstaande informatie zijn de Algemene Voor-
waarden van toepassing. In principe rekent CG de repa-
ratie die onder de verzekeringsplicht valt, direct af met 
de werkplaats die de reparatie heeft uitgevoerd, zonder 
dat de koper hiervoor een voorschot hoeft te betalen. 
In geval van een betaald voorschot rekent CG de kosten 
die onder de verzekeringsplicht vallen, direct af met de 
koper.

3.2 Dekking van de E-BikeGarantie

Optimale totaalbescherming
Vergoed worden reparatiekosten en kosten van vervangen-
de onderdelen van de e-bike. De E-BikeGarantie by Car-
Garantie omvat alle componenten van de in de koop-
overeenkomst beschreven e-bike, met uitzondering van 
een niet door de fabrikant te leveren meeruitvoering en 
van onderdelen die onderhevig zijn aan verhoogde na-
tuurlijke slijtage.

De E-BikeGarantie by CarGarantie dekt niet de kosten 
voor bedrijfsstoffen zoals olie, hydraulische vloeistoffen, 
vetten, schoonmaakmiddelen en voor indirecte en di-
recte gevolgschade (bijvoorbeeld transportkosten, par-
keerkosten, vrachtkosten, kosten voor de huur van een 
vervangende fiets, verwijderingskosten, schadeloosstel-
ling voor niet genoten gebruik, gevolgschade aan niet-
verzekerde componenten).

Uitzonderingen – niet verzekerd zijn:
•  slijtage onderdelen (zoals aandrijfriemen, accu’s, 

remblokjes en -schijven, remvoeringen, remtrommels, 
kettingen, lampen, pignons, banden en slangen)

•  reparaties waarvoor garantieclaims tegen de fabrikant 
of dealer bestaan

• accessoires (ook range extender of extra accu’s)
•  ongevallen, vallen, normale slijtage, gebreken door 

eigen schuld, corrosie.

Onder de E-BikeGarantie vallende componenten   
(opsomming pretendeert niet volledig te zijn)

Stuur

Display

Koplamp

Verende voorvork

Velgen

Pedalen

Motor/aandrijfunit

Accu

Zadel

Achterlicht

Frame

Bagagedrager

Beschermplaat

Derailleur voor 

Trapaslager

Versnellingsbak

Standaard
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3.3 Acceptatierichtlijnen

Garantieverlening
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft ver-
zekert de door haar contractpartners onder eigen naam 
verkochte of overgedragen e-bikes en fietsen met 
elektrische trapondersteuning tot 45 km/h, van de on-
derstaande fabrikanten*, die vanaf 01-01-2015 zijn ver-
kocht.

Atala

Batavus

Bergamont

BHEmotion

Bianchi

blueLABEL

Böttcher

Brasseur

Bulls

Cannondale

Carraro

Centurion

Contoura

Conway

Corratec

Cresta

Cube

Definitive

Diamant

Dutch ID

EBIKE Advanced 
 Technologies

Feldmaier

Felt

Flyer

Focus

Gaastra

Gazelle

Gepida,

Ghost

Giant

Gitane

Göricke

Grace

Green‘s

Gudereit

Haibike

Hercules

i:SY

Ibex

Idworx

Kalkhoff

Kettler

Kildemoes

Koga

Kreidler

KTM

Lapierre

Lombardo

Matra

Maxcycles

Merida

Moustache

Multicycle

Müsing

Nicolai

Orbea

Panther

Patria

Pegasus

Peugeot

Puch

Rabeneick

Raleigh

Riese & Müller

Rih

Rixe

Rose

Rotwild

Scott

Simplon

Sinus

Sparta

Steppenwolf

Stevens

Storck

Tern 

Trek

Univega

Utopia Velo

Velo de Ville

Victoria

Villiger

VSF Fahrradmanufaktur

Whistle

Winora

Zemo

 

Looptijden
De E-BikeGarantie by CarGarantie kan verstrekt worden 
met de volgende looptijden:
• 12 maanden;
• 24 maanden;
• 36 maanden (voor e-bikes met twee jaar fabrieksgarantie).

Afsluiting
De E-BikeGarantie kan uitsluitend binnen de fabrieksgarantie 
worden afgesloten.

De datum van eerste verkoop moet in het contract 
worden ingevuld. Begin van de E-BikeGarantie by Car-
Garantie is de eerste dag na afloop van de fabrieksga-
rantie.

De contracten worden via CGWEBline afgesloten. Een 
uitgeprint exemplaar dient aan de klant te worden over-
handigd; een ondertekend exemplaar dient door de 
dealer te worden bewaard.

Bij niet-nakoming van de acceptatierichtlijnen is CG ge-
rechtigd om van de contractpartner een vergoeding te 
verlangen voor eventuele door CG betaalde afhande-
lingskosten.

Uitsluiting
Er kan geen E-BikeGarantie worden verleend voor e-bikes:
•  die commercieel worden gebruikt
•  die voor wedstrijden (amateurs/profsport) worden 

gebruikt
•  met een verkoopprijs van meer dan 10.000 euro
•  die een grotere motorondersteuning hebben dan 

voor 45 km/h en voor scooters en brommers

*Lijst pretendeert niet volledig te zijn

Klant

Dealer/werkplaats

Reparatieafdeling

3. Registratie, controle, vrijgave

2. Reparatiemelding per telefoon

6. Registratie, controle, betaling van 
 de factuur volgens voorwaarden met 
 gedetailleerde betaalinformatie

7. Factuur klantaandeel

5. Facturering

1. Reparatiegeval

4.
 Re

pa
ra

tie

3

1

2

3

4

6

57
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Klant

Dealer/werkplaats

Reparatieafdeling

3. Registratie, controle, vrijgave

2. Reparatiemelding per telefoon

6. Registratie, controle, betaling van 
 de factuur volgens voorwaarden met 
 gedetailleerde betaalinformatie

7. Factuur klantaandeel

5. Facturering

1. Reparatiegeval

4.
 Re

pa
ra

tie

3

1

2

3

4

6

57

4. Reparatieafhandeling per telefoon

Legenda

1    Reparatiegeval 
De klant bezoekt bij een reparatiegeval zelf de dealer waar hij zijn e-bike heeft gekocht. Als dat niet mogelijk 
is, dan moet dit een gekwalificeerde fietsreparateur zijn.

2      Reparatiemelding per telefoon 
De e-bike-dealer doet online een reparatiemelding per telefoon voor aanvang van de reparatie onder  
opgave van het verzekeringsnummer en de voorziene reparatiekosten.

3    Registratie, controle, vrijgave 
CarGarantie neemt de reparatiemelding in behandeling en verstrekt per ommegaande de vrijgave per  
telefoon als het gaat om een onder de voorwaarden vallende reparatie en als aan de geldende voorwaarden 
is voldaan.

4    Reparatie 
Na vrijgave voert de werkplaats de reparatie uit.

5    Facturering 
De dealer die de reparatie heeft uitgevoerd maakt een factuur met btw op naam van de klant en stuurt deze 
aan CarGarantie.

6    Registratie, controle, betaling van de factuur volgens voorwaarden met gedetailleerde betaalinformatie 
CarGarantie betaalt de arbeids- en materiaalkosten volgens de adviesprijs van de fabrikant en de in de  
voorwaarden vastgelegde vergoedingstabellen. De betaling geschiedt giraal. Tegelijkertijd ontvangt de dealer 
de betreffende betaalinformatie per e-mail.

7    Factuur klantaandeel 
De dealer berekent de niet onder de  verzekering vallende arbeids- en materiaalkosten en een eventueel 
eigen risico voor de klant door aan de klant.



8

5. Documenten voor de klant

De klant ontvangt een documentenmapje met alle 
belangrijke documenten die de dekking van de E-Bike-
Garantie beschrijven. 

Bij een reparatie heeft uw klant zo alles direct bij de hand,  
zodat een probleemloze afhandeling gegarandeerd is.

Het documentenmapje met de belangrijkste informa-
tie wordt u door CarGarantie ter beschikking gesteld.  
De overeenkomst wordt via het internetplatform  
CGWEBline opgesteld en door u uitgeprint.

100187.4 – 07/2014

CarGarantie-documenten 

Ontspannen fietsen met meer drive

Schnelle Hilfe im Garantiefall:

108208.0 – 12/2015

Snelle hulp bij reparaties:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Filiaal België
Ruiterijschool 1 · Bus 6 · 2930 Brasschaat

Reparatieafdeling Onze medewerkers zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur:
Telefoon: +32 (0)3 287 76 68
Fax: +32 (0)3 287 76 39
E-mail: E-Bike-GB@cargarantie.be Documentenmapje
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6. Extra service

Wij bieden onze klanten meer dan alleen een reparatiekostenverzekering. Met onze extra service ondersteunen we 
u om uw klanten langdurig aan u te binden.

6.1 Klantencontactprogramma

Met het klantencontactprogramma geven we u een 
ideaal instrument voor klantenbinding in handen en 
versterken we uw positie ten opzichte van de concur-
rentie. Daarbij voeren wij als dienstverlener vrijwel de 
gehele afhandeling voor u uit, zodat u zich op uw kern-
taken kunt concentreren.

Zo werkt het
Na afsluiting van de overeenkomst wordt elke klant met 
verwijzing naar uw bedrijf aangeschreven. Bij deze brief 
ontvangt hij zijn klantenkaart met alle relevante con-
tractgegevens en de juiste contactpersonen. 

De rapportage die u maandelijks van CarGarantie  
ontvangt, bevat de adressen van alle aangeschreven 
klanten.

6.2 Individuele reclamemiddelen 

Wij zorgen ook voor optimale reclame voor de E-Bike-
Garantie. Wij beschikken over een groot aantal recla-
memiddelen. Op alle documenten vindt u tevens een 
veld om de documenten te individualiseren met de 
gegevens van uw bedrijf. Op verzoek worden de recla-
memiddelen ook met uw eigen ontwerp gemaakt, om 
zo de herkenningswaarde van uw bedrijf te versterken.

Felicitatiebrief met individuele klantenkaartDe effectieve klantflyer zorgt voor optimale reclame voor de E-BikeGarantie

Plezierig � etsen met een goed gevoel
Profi teer van de nieuwe mobiliteitsgeneratie: met uw e-bike bent u verzekerd van extra veel rijcomfort en gemak. Uw e-bike onderscheidt zich van een niet-gemotoriseerde fi ets door de elektronische componenten zoals de accu en de elektromotor. Daarom moet uw e-bike voldoen aan speciale eisen aan stabi-liteit en veiligheid. Om te zorgen dat u bij reparaties op zeker speelt, beschermt de E-BikeGarantie by CarGarantie u tegen fi nanciële verrassingen.

Een investering die zich terugbetaalt:
 • Uitgebreide reparatiekostenbescherming voor maximaal 5 jaar
 • Liquiditeitsbehoud in geval van reparatie
 • Geldig in heel Europa
 • Grote planningszekerheid
 • Waardestijging van uw e-bike
 • Geen vooruitbetaling bij reparaties

Door de E-BikeGarantie gedekte componenten:*

*conform de e-bike15-voorwaarden voor de E-BikeGarantie by CarGarantie

Stuur

Display

Koplamp

Verende voorvork

Velgen

Pedalen

Motor/aandrijfunit

Accu

Zadel

Achterlicht

Frame

Bagagedrager

Beschermplaat

Derailleur voor 

Trapaslager

Versnellingsbak

Standaard

Experts aan het stuur

De E-BikeGarantie by CarGarantie is een product van CG Car-

Garantie Versicherungs-AG (CarGarantie). CarGarantie is een van 

de toonaangevende en meest ervaren garantiespecialisten in 

Europa. Vertrouw op onze deskundigheid en profi teer van bijna 

50 jaar ervaring met garantie. Reparaties worden door uw dealer 

en CarGarantie betrouwbaar afgewikkeld. 

Snelle service is onze kracht

Wat moet u doen bij een reparatie? Heel eenvoudig: u neemt 

contact op met de e-bike-dealer waar u uw e-bike heeft gekocht 

of met een gekwalifi ceerde fi etsreparateur. De reparatie wordt 

uitgevoerd en door de dealer rechtstreeks afgerekend met Car-

Garantie. Dat betekent voor u een comfortabele en ongecom-

pliceerde ondersteuning. Als u zich niet direct in de buurt van 

uw dealer bevindt, meldt u de reparatie aan de hotline van Car-

Garantie.

Zo zet u de rem op reparatiekosten

In geval van een reparatie neemt CarGarantie de volledige 

arbeids- en materiaalkosten op zich, vanzelfsprekend ook als uw 

e-bike meervoudige gerepareerd moet worden. Enkel in het ge-

val van een totale uitval van de accu’s draagt uzelf een aandeel 

in de kosten. 

Indien de accu volledig uitvalt, worden de kosten voor een 

nieuwe accu als volgt betaald – “nieuw voor oud”:

 • 60% vanaf het begin van het derde gebruiksjaar

 • 40% vanaf het begin van het vierde gebruiksjaar

 • 20% vanaf het begin van het vijfde gebruiksjaar

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

NL/BE-AG – 108231.0 – versie: 12/2015

Uw e-bike-dealer geeft u graag meer informatie:

E-BikeGarantie by CarGarantie

Ontspannen fi etsen 
met meer drive

Meer waarde voor uw e-bike

Als u kiest voor de E-BikeGarantie by CarGarantie, ontvangt u uw 

persoonlijke documentatie. Dat biedt u echte voordelen waar 

u zeker ook profi jt van hebt als u uw e-bike doorverkoopt:

 • De documenten leggen de omvang van de E-BikeGarantie 

vast.

 • Ze documenteren het regelmatige onderhoud van uw e-bike.

 • Bij een nieuwe eigenaar binnen de looptijd is de 

E-BikeGarantie overdraagbaar.

Grijp nu uw kans op meer zekerheid 

bij reparaties!
Grijp nu uw kans op meer zekerheid 

bij reparaties!

100187.4 – 07/2014

CarGarantie-documenten 

Ontspannen fietsen met meer drive

Schnelle Hilfe im Garantiefall:

108208.0 – 12/2015

Snelle hulp bij reparaties:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Filiaal Nederland

Claudius Prinsenlaan 128 · 4818 CP Breda

Reparatieafdeling

Onze medewerkers zijn bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur:

Telefoon: +31 (0)762 019 253

Fax: +31 (0)762 019 254

E-mail: E-Bike-GB@cargarantie.nl

De stuurhanger om de klant direct 
bij aankoop aan te spreken

** conform de e-bike15-voorwaarden 
voor de E-BikeGarantie by CarGarantie

NL
/B

E-
AG

 –
 10

82
34

.0 
– 

12
/2

01
5

Tot

* 2 jaar fabrieksgarantie 
+ 3 jaar E-BikeGarantie   by CarGarantie

jaar*  
verzekerd**5 

CG Car-Garantie Telefoon:  +31 76 201 92 51 Voorzitter Raad v. Toezicht: Zetel: 
SEB Merchant Banking (Frankfurt am Main) 

Versicherungs-AG Fax:  +31 76 201 92 52 Dr. Mathias Bühring-Uhle Freiburg im Breisgau (D) (BLZ 512 202 00) 66 914 042 

Filiaal Nederland info@cargarantie.nl 
Directie: 

Reg.-Ger.:Freiburg HRB 2332 IBAN DE73 5122 0200 0066 9140 42 

Claudius Prinsenlaan 128 www.cargarantie.com 
Axel Berger (Voorzitter) KvK: 32164380 

BIC ESSEDEFF 

4818 CP Breda   
Dr. Tim Veil 

Fiscaal nummer: 821716876 

  
  

 
BTW-nr.: NL821716876.B01 

 

KLANTENKAART 

 
 

 
 
 
Indien onbestelbaar, graag terug aan afzender! 

 

De heer 

Edmund Kunde 

Musterstr. 12 

1234 Musterstadt 

 
MAGPNR 

«MAGPON» 

 

22 april 2015 

CarGarantie-Nummer: 2579016987654001 

 
Ontspannen fietsen met meer drive 

met uw e-bike: Gazelle Orange Plus 

 
Geachte heer Kunde, 

 
Met een e-bike van Fahrradwelt Mustermann koos u voor een model van topkwaliteit. Om 

optimale bescherming te bieden, behoedt de E-BikeGarantie by CarGarantie u uitgebreid voor 

onverwachte reparatiekosten. 

 
Bij aankoop van uw e-bike ontving u reeds alle documenten. Nu bezorgen we u uw persoonlijke E-

BikeGarantie by CarGarantie klantenkaart. Bewaar die goed zodat u, indien nodig, meteen alle 

belangrijke gegevens bij de hand heeft. Bovendien vormt ze uw bewijs dat u recht heeft op de 

overeengekomen prestaties. 

 
Met de E-BikeGarantie by CarGarantie speelt u op zeker: bij een gedekt schadegeval brengt uw e-

bike gewoon binnen bij uw fietsdealer, Fahrradwelt Mustermann, Musterstr. 12, 1234 Musterstadt, 

en u kunt rekenen op een vlotte en ongecompliceerde ondersteuning. Met het oog op een zo snel 

en eenvoudig mogelijk verloop, wordt alles rechtstreeks tussen CarGarantie en uw fietsatelier 

afgehandeld - u betaalt dus geen eurocent vooruit. 

 
Graag helpen we u bij al uw vragen over de garantie persoonlijk verder.  

 
Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u veel fietsplezier. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
CG Car-Garantie 

Versicherungs-Aktiengesellschaft 

 
 

 
 
 
Axel Berger 

Klantenkaart

Garantie
by CarGarantie

E-Bike

Naam: Johan Klant 

Nr. CarGarantie: 2579016987654001 

Merk: Gazelle 

Frame-Nr.: H11022

E-bike-partner: Voorbeelddealer 

Tel.: 0123 456789

CarGarantie-Nr. dealernummer aanhef naam klant voornaam adres postcode plaats land telefoon merk type framenummer
datum eerste 

aankoop

datum garantie-

begin

datum garantie-

einde
looptijd verkoper

2579016987654000 123456 De heer Tulp Joris Alkmaarseweg 214 1234 Anderlecht Netherland 0123 456789-123 Kettler EXPLORER HDE H11O22N33D44A55660 05.01.2015 05.01.2015 05.01.2016 12 Breedijk

2579016987654001 123457 De heer Moorer Reb Geraardbergestraat 5 1234 Anderlecht Netherland 0123 4568-125 Gazelle Orange Plus H11O22N33D44A55661 22.01.2015 22.01.2015 22.01.2017 24 Steigerbouw

2579016987654002 123458 Mevrouw Veld Mandy Noordsraat 105 1234 Anderlecht Netherland 0123 45684-12 Gazelle Impulse EM Speed H11O22N33D44A55662 12.01.2015 12.01.2015 12.01.2017 24 Kroely

2579016987654003 123459 De heer van Gelder Roger Gitsbergstraat 85 1234 Anderlecht Netherland 0123 134567-125 KTM AMPARO 8M H11O22N33D44A55663 20.01.2015 20.01.2015 20.01.2016 12 Van Anrooij

 

Maandelijkse rapportage
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7. Belangrijke contactpersonen

CarGarantie

ServiceCenter

Telefoon: +32 (0)3 287 76 69
Fax: +32 (0)3 287 76 19
E-mail: E-Bike-SC@cargarantie.be

Reparatieafdeling

Telefoon: +32 (0)3 287 76 68
Fax: +32 (0)3 287 76 39
E-mail: E-Bike-GB@cargarantie.be
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Notes
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CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Filiaal België 
Ruiterijschool 1 · Bus 6 · 2930 Brasschaat

www.cargarantie.com


