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ZORG EN VERTROUWEN

We hechten veel waarde aan vertrouwen en transparantie. Daarom zijn we van meet af duidelijk 
over onze verwachtingen met betrekking tot het gebruik van de auto gedurende de looptijd van 
uw abonnement. 

We zijn ervan overtuigd dat u qua zorgvuldigheid net zo met de auto omgaat als wij met u. Ons 
streven is om u zorgeloos te laten rijden. Om dit te kunnen bereiken, rekenen we op uw 
medewerking wat betreft regelmatige reiniging van interieur en exterieur, gepland onderhoud en 
schadeherstel in onze werkplaatsen. 

Om zo transparant mogelijk te kunnen zijn, vindt u in deze richtlijn informatie over wat bij 
inlevering van de auto wel en niet acceptabel is. Zo kunt extra en onverwachte kosten 
voorkomen. 
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RICHTLIJNEN VOOR HET INLEVEREN VAN EEN 
CARE BY VOLVO AUTO

          

Na afloop van de abonnementstermijn vertonen de meeste Care by Volvo-auto's gebruikssporen 
en slijtage. Dat kan natuurlijk ook niet anders bij een gebruikte auto. Om misverstanden te 
voorkomen, bieden de Care by Volvo richtlijnen uitsluitsel over welke gebruiksschade wel en niet 
acceptabel is. Met deze richtlijnen willen we u duidelijk informeren om de inspectie en het 
inleveren van de auto zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Aan het einde van de abonnementstermijn levert u uw Care by Volvo-auto weer in. Tenzij anders 
afgesproken vindt de inspectie plaats bij de dealer die de auto heeft afgeleverd. Deze inspectie 
wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Om de inspectie van de auto zo soepel mogelijk 
te laten verlopen, vragen we u de auto met alle toebehoren en schoon in te leveren. Alle 
aanwezige schade wordt in het inspectierapport gedocumenteerd. De schade wordt vervolgens 
beoordeeld en op basis van de richtlijnen onderverdeeld in acceptabele en niet-acceptabele 
schade. De kosten voor niet-acceptabele schade en ontbrekende onderdelen brengen we u in 
rekening.

In de DEKRA-schadecatalogus vindt u een beschrijving en afbeeldingen van acceptabele en
niet-acceptabele schade. Zo weet u wat van toepassing is op uw Care by Volvo-auto en welke 
criteria er bij de inspectie en beoordeling van de schade aan de auto worden gehanteerd.

https://www.volvocars.com/images/v/-/media/applications/cbvglobalselect/nl/pdfs/DEKRA-schadecatalogus-ned.pdf


ACCEPTABELE EN ONACCEPTABELE SCHADE

 

Kilometerstand

Bij het afsluiten van uw Care by Volvo-abonnement heeft u voor een abonnement gekozen met 
een aantal te rijden kilometers.  Indien het daadwerkelijke aantal gereden kilometers afwijkt van 
het afgesproken aantal, wordt het verschil bij u in rekening gebracht. 

Acceptabele schade

Gebruiksslijtage valt onder acceptabele schade. Hiertoe behoort met name schade die door 
normaal gebruik ontstaat. Bij beoordeling van normale gebruikssporen wordt rekening gehouden 
met de leeftijd van de auto en het aantal gereden kilometers. 

Onacceptabele schade

Schade door ongelukken en overmatige gebruikssporen vallen niet onder acceptabele schade. 
Deze dienen onmiddellijk te worden gemeld op het moment dat de schade ontstaat en moeten 
worden hersteld. Buitengewone slijtage en schade die pas wordt geïdentificeerd tijdens de 
inspectie bij het inleveren van de auto worden in rekening gebracht.
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REGELS VOOR HET INLEVEREN VAN HET VOERTUIG

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

Houd ook rekening met onderstaande aandachtspunten voordat u de auto bij ons inlevert. Zo 

voorkomt u dat we onnodig kosten in rekening moeten brengen.  

• Zorg ervoor dat de auto schoon is (van buiten en van binnen).

• Breng het voertuig op tijd terug.

• Lever het voertuig in met een volle tank.

• Lever het serviceboekje, handleiding en andere documenten in die bij de auto horen.

• Lever alle uitrusting in die bij de auto hoort, zoals alle sleutels en andere accessoires die

met de auto zijn geleverd, zoals een trekhaak, bagageruimteafdekking enz.

• Lever veiligheidsuitrusting in zoals krik, gereedschap, gevarendriehoek, verbandtrommel

en bandenreparatieset.

• Wis alle opgeslagen adressen en verbonden telefoons uit het navigatiesysteem en media/

telefoon.

• Controleer alle compartimenten zoals dashboardkastje, middenconsole, deurpanelen en

  laadruimte op persoonlijke bezittingen, zoals een SIM-kaart, telefoonoplader en zonnebril.

• Ga naar https://www.volvo.hotspotdrive.com en deactiveer uw wifi-account (indien van 

     toepassing)

• Als er folie op uw auto is aangebracht, moet die worden verwijderd voordat de auto wordt

ingeleverd. U bent volledig verantwoordelijk voor alle kosten in verband met folie en bent 
daarom aansprakelijk voor alle schade of folie die bij inlevering op de auto is achtergebleven.

• Zorg dat alle schade aan de auto is gemeld en verholpen voordat de auto wordt ingeleverd.

Een schade wordt gedefinieerd als een of meerdere schades als gevolg van een en hetzelfde 

incident. Als er bijvoorbeeld twee schades aan de auto zijn (die zijn ontstaan bij twee verschil- 

lende gelegenheden), moeten er twee autoverzekeringsclaims zijn en brengen we u het 

eigen  risico voor elke autoverzekeringsclaim in rekening.
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Disclaimer: Care by Volvo behoudt zich van het recht voor de tekst van de aangeboden informatie, met inbegrip van 

deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. ©




