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 Je omnium-verzekering
gaat deel van de

uitbetaling verhalen bij
andere

Je betaalt geen franchise

JA

OMNIUM? 

ECONOMISCH 
        TOTAAL VERLIES

TECHNISCH
        TOTAAL VERLIES

verzekeringsmaatschappij
moet meer betalen om de

wagen te herstellen, dan om
je de wagen te vergoeden,

aan wat hij waard was voor
het ongeval

expert bepaalt: 
 -waarde van het

voertuig vóór
ongeval

expert en garagist
bepalen:

 - waarde van het voertuig
vóór ongeval
- wrakwaarde

 

KOSTEN HERSTELLING > WAARDE VOOR ONGEVAL - WRAKWAARDE                                           

onmogelijk om nog met het
voertuig op de baan te

komen

Je BA-auto betaalt de schade
van de andere

Je betaalt mogelijks de
frachiseJe ontvangt

steeds een
vergoeding van

je omnium-
verzekering op

basis van de
voorwaarden in

je contract

 Je krijgt jammer genoeg geen
vergoeding voor je eigen

schade
 

De tegenpartij wordt vergoed
vanuit je BA verzekering

 Je krijgt de werkelijke
waarde en andere schade

vergoed van de tegenpartij.
Om de werkelijke waarde te
bepalen doorlopen we een

hele procedure. Zie hierna  ....

 03/312.28.38

 suzie@a-cover.be

 TOTAAL VERLIES Geen erkend herstelle
r? De

maatschappij zal mogelijks je

wagen verplaa
tsen naar ee

n

centralisatiepl
aats om

staangelden 
te vermijden. 



VASTSTELLING TOTAAL VERLIES

een vervangwagen
de waarde van uw voertuig voor
het ongeval inclusief btw -
wrakwaarde
de belasting op de inverkeerstelling
de sleepkosten
een gebruiksdervingsvergoeding
eventuele bewaringskosten 

Aankoopfactuur van het voertuig
Gelijkvormigheidsattest
Keuringsbewijs
Origineel inschrijvingsbewijs
Sleutels + reservesleutels + codekaarten +
onderhoudsboekje
Invullen van BTW-formulier
RekeningnummerWAT WORDT ER VERGOED?

De expert stelt totaal verlies vast in de garage 

BEPALEN VAN DE TE VERGOEDEN WAARDE 

Akkoord geven met de waarde van het voertuig
vóór het ongeval
Ondertekening van formulier om afstand te doen
van het wrak
Jij krijgt het verslag van de expert met waarde van
het wrak 

 Ongevalsaangifte 
-

Auto naar de garage van keuze

Let op! Informeer goed of de garagestandplaats- en vervangwagenkosten  aanrekent. De tegenpartij moet enkel deredelijke kosten terugbetalen. Laat je hetvoertuig langer staan dan noodzakelijk,moet je mogelijks zelf voor de kostenopdraaien.

Jij krijgt terugbetaald wat je voertuig waard was voor het
ongeval. De maatschappij heeft dan recht op het wrak.

De expert bepaalt de waarde voor ongeval

De expert probeert het wrak te verkopen. 
Men kan 10 dagen bieden. 

De opkoper heeft 12 dagen tijd om te betalen.

PROCEDURE

TO DO : TE BEZORGEN

VERKOOP VAN HET WRAK 

TO DO : ONDERTEKENEN 

aan garagist

a-cover

WAARDE VOERTUIG VOOR ONGEVAL 

Overleg met je
garagist of deze
waarde ok is!

De depanneur is
verantwoordelijk voor je wagen.
's Nachts brengt hij deze naar
een veilige plaats. De volgende

dag naar jouw garagist 
Het neemt wat tijd!

Je kan alvast helpen door snel te
reageren op mailtjes en gevraagde info

en de TO DO's na te lezen

Oordee
lt de 

tegen
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 dat d
e pro

cedure
 te
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Contac
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NIEUWE WAGEN? 

GEEN VERVANGING? 

Wij verzekeren deze graag!

Vergeet de plaat niet te schrappen

 2 delen ! Deel 2 kwijt?
attest van verlies

aanvragen vóór je nieuwe
inschrijving op deze plaat

STAP 1

STAP 4

STAP 3

STAP 2



 

             onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde (btw)
                         (btw)

ALGEMEEN 

Enkel in te vullen als u onderworpen bent aan de btw
Mijn btw – nummer is: ………………………………………….
Ik  heb    het recht om de btw volledig af te trekken
                het recht om de btw voor ………… % af te trekken
 

MET BETREKKING TOT EEN VERZEKERD VOERTUIG
 

Enkel in te vullen als het dossier de recuperatie van voertuigschade of voertuigkosten
betreft
Ik heb het recht om voor de kosten (aanschaf, herstelling, onderhoud,…) voor het
verzekerde voertuig de btw     
                  volledig af te trekken

                               voor ………… % af te trekken

Daardoor ben ik         niet onderworpen aan de belasting op de toegevoegde
                                                                                                           waarde (btw)

 
Ik, ondergetekende,                           …………………………………………………………

e-mail adres                                 ………..……………………….…………...............
handelend in eigen naam,

of handelend voor rekening van de rechtspersoon: ………………………………………………..……….
verklaar hierbij de volgende (beroeps)activiteiten uit te voeren:

1. als hoofdberoep/activiteit: ………………………………………………………………………………..

2. als bijkomend(e) beroep/activiteit: …………… ………………………………………….. ……….

Rekeningnummer: …………………………………………………………………………………………………………….

In het belang van de ondergetekende komt het erop aan dit attest nauwkeurig in te vullen en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle latere wijzigingen in zijn toestand. 

            
                                        Datum:      /       /          Handtekening:

BTW-ATTEST


