Zoetermeer, Sassenheim, Geldermalsen, maart 2014

Klaverblad Verzekeringen is, na overleg met de vakgroep FOCWA Autoruitherstelbedrijven en
EURO-motive B.V., gekomen met een aangepaste regeling betreffende de samenwerking tussen enerzijds
Klaverblad Verzekeringen en anderzijds een deel van de leden van de vakgroep FOCWA
Autoruitherstelbedrijven. Het betreft hier de groep autoglasspecialisten waarmee Klaverblad Verzekeringen
geen individuele afspraken heeft gemaakt over vergoedingen van herstelwerkzaamheden.
Deze aangepaste regeling behelst zowel de promotie van de FOCWA autoglasspecialist door
Klaverblad Verzekeringen als de condities waaronder door de specialisten gedeclareerd kan worden.
Voor de hersteller en de aanlevering van de declaraties geldt het volgende:
1. De hersteller is lid van de vakgroep FOCWA Autoruitherstelbedrijven
2. Er wordt NIET gewerkt op parkeerplaatsen van winkels, winkelcentra, bouwmarkten, etc.
3. Er wordt NIET geflyerd, GEEN reclame gemaakt, NIET naar ruitschades gezocht op parkeerplaatsen
4. De specialist biedt een concurrende tariefstelling op autoruitprijs bij vervanging
Voor 2014 is dit vastgesteld op een korting van 20% op de ruitprijs in de normcalculatie.
5. Er geldt bij elke declaratie ten gevolge van vervanging een Eigen Risico
Dit E.R. is nu nog variabel, wordt gedurende 2014 tijdens de prolongaties omgezet naar een vast bedrag
van €100,= voor alle polissen. Let op! In enkele gevallen (bv. bonus/malus trede >= 13) geldt geen E.R.
Het telefoonnummer voor navraag van het juiste E.R. wordt kenbaar gemaakt in CARculate.
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6. De specialist biedt marktconforme uurtarieven*
Voor 2014 is dit vastgesteld op €55,= per uur.
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7. De specialist biedt marktconforme reparatietarieven*
Voor 2014 is dit vastgesteld op €63,53 voor een enkelvoudige en €79,53 voor een meervoudige
reparatie.
8. De specialist maakt voor de opmaak van de declaratie gebruik van de gestandaardiseerde
normcalculatie van EURO-motive
In CARculate zal de "Klaverblad prijslijst" volgens bovenstaande tarieven worden ingericht.
9. Aanlevering van de declaraties in vast formaat
De declaraties worden door de hersteller aan Klaverblad Verzekeringen aangeleverd vergezeld van een
originele, uit CARculate afkomstige bijlage.
Promotie van de FOCWA autoglasspecialist
Dit wordt door Klaverblad Verzekeringen ingevuld door vermelding van het logo van FOCWA
Autoruitherstelbedrijven op zowel de internetsite als de groene kaart.
De vermelding op de internetsite geschiedt zo spoedig mogelijk, de vermelding op de groene kaart geschiedt
vanaf zomer 2014 stapsgewijs bij prolongatie van de polis.
Vragen?
Deze regeling is tot stand gekomen na overleg tussen Klaverblad Verzekeringen, Vakgroep FOCWA
Autoruitherstelbedrijven en EURO-motive B.V. en wordt geïmplementeerd in CARculate.
Vragen over deze regeling uitsluitend via EURO-motive.
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* Alle tarieven ex. btw.
Klaverblad kan deze tarieven periodiek herzien.
EURO-motive B.V. Geldermalsen

