Oudkarspel, Geldermalsen, augustus 2006

N.V. De Noordhollandsche van 1816 start met CARculate
De Noordhollandsche bevordert het gebruik van CARculate onder autoglasspecialisten actief door een
voordeelregeling te introduceren voor autoglasspecialisten die als CARculate gebruiker geregistreerd
zijn.
Vergoeding van de declaratie van autoruitvervangingen aan de hersteller geschiedt momenteel onder
inhouding van het eigen risico van de verzekerde. Dit bedrag is thans eur 135,=.
In de toekomst zullen declaraties die voorzien zijn van een ORIGINELE, NIET AANGEPASTE
calculatie van CARculate, worden uitgekeerd onder inhouding van slechts eur 65,= eigen risico.
Dat betekent in de praktijk een verlaging van het door te berekenen eigen risico en daarmee een
verbetering van de marktpositie voor de hersteller die zich conformeert aan de huisregels van
De Noordhollandsche.
Alle voorwaarden op een rij:
De regeling is uitsluitend en alleen van kracht indien:
•
•
•
•
•
•

de Noordhollandsche prijslijst* in CARculate is gebruikt
de declaratie ingediend wordt door geregistreerde gebruikers van CARculate
de originele, niet aangepaste CARculate calculatie als bijlage is bijgevoegd
(Een niet aangepaste calculatie wordt gekenmerkt door een *0* in het vijfde segment van de
CARculate referentie)
de tenaamstelling van de calculatie en van de factuur gelijk zijn
er géén reclame wordt gemaakt met
"Gratis", "Geen eigen risico", "Verlaagd eigen risico" ed.
er NIET wordt gewerkt op parkeerplaatsen van winkels, winkelcentra, bouwmarkten, etc.

en verder:
•

•

indien een calculatie moet worden aangepast ivm de uitvoering van extra werkzaamheden en/of
de aanschaf van onderdelen, dan verwacht De Noordhollandsche een verantwoording van de
extra's:
o een duidelijke omschrijving van extra werkzaamheden
o -indien van toepassing- het beschikbaar houden van inkoopnota's van onderdelen.
De Noordhollandsche houdt zich het recht voor op expertise.

* Voor de uitvoering van reparaties zullen vaste, standaard tarieven gaan gelden,
zie hiervoor de Noordhollandsche prijslijst in CARculate.
Herstel van oppervlaktebeschadigingen, zogenoemde "pitfill", dient gratis te geschieden.
Let op:
Vragen over deze regeling kunnen uitsluitend gesteld worden via email:
autoruitinfo @ noordhollandsche.nl

