
Uw auto  
total loss…  
En nu? 



MEER WETEN?  
Neem dan contact op met uw schadebehandelaar. Of bel (0118) 683 307  

of mail naar schade@dezeeuwse.nl. Wij helpen u graag!

Uw auto total loss… En nu?
U heeft een aanrijding gehad waarbij uw auto schade heeft opgelopen. Het kan zelfs zijn dat uw auto total loss 
wordt verklaard. Hieronder leest u hoe het dan verder gaat met uw uitkering en vervangend vervoer.

Expert
Wij schakelen een expert in die vaststelt of uw auto total loss is. Dat is het geval als het technisch niet meer verantwoord 

is om de auto te repareren. Of als de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde die de auto had voordat het ongeval 

plaatsvond. De dagwaarde wordt bepaald door de expert.  

Schadeuitkering bij total loss
Als uw auto total loss wordt verklaard en u recht heeft op een uitkering bedraagt die in principe de dagwaarde. In 

sommige gevallen, mede afhankelijk van de leeftijd van uw auto, heeft u recht op een hogere uitkering, bijvoorbeeld de 

oorspronkelijke aanschafwaarde of de nieuwwaarde. In de polisvoorwaarden staat wanneer u recht heeft op een hogere 

uitkering. Als u hierover vragen heeft, kunt u ons bellen op (0118) 683 307.  

Welk bedrag ontvangt u van wie?
De expert stelt naast de dagwaarde ook de restwaarde van de auto vast (de opbrengst van de beschadigde auto). Dit doet 

hij door bij een aantal gecertificeerde opkopers een bod op te vragen, dat binnen vijf dagen moet zijn uitgebracht. De 

hoogstbiedende krijgt de auto. 

– U ontvangt van ons de dagwaarde min de restwaarde, na aftrek van uw eventuele eigen risico. 

– De restwaarde ontvangt u rechtstreeks van de opkoper.  

Let op
Het bod van een opkoper is maar beperkte tijd geldig en u ontvangt alleen een uitkering als u de eigendom van uw auto 

overdraagt. Het overdragen van de eigendom (inleveren autosleutels en autopapieren) verloopt via de opkoper van de 

beschadigde auto. 

Vervangende auto
Gedurende de tijd dat u niet beschikt over een auto ontvangt u van ons € 15,- per dag, voor maximaal 15 dagen. U kunt 

deze uitkering gebruiken om een andere auto te huren maar u bent dit niet verplicht. Als u een vergelijkbare auto huurt en 

een andere partij aansprakelijk is voor uw schade, verhalen wij het grootste deel van de eventuele huurkosten voor u op de 

andere partij.


