Faire beoordeling bij
inleveren van Trucks.
Informatie over en voorbeelden van
schadebeoordeling bij het inleveren van Trucks.

Gemakkelijk en correct
– vanaf het begin.
De tevredenheid van onze klanten, uitgebreide informatie
en vooral ook een grote professionaliteit zijn voor ons heel
belangrijk. U wilt uw oude truck bij ons inleveren of
inruilen? Onze medewerkers beoordelen uw truck en
doen, in geval van inruil een faire bieding op uw truck.
Voor een snelle en soepele afwikkeling hebben wij daarom
deze brochure gemaakt. Hierin wordt aan de hand van
voorbeelden verteld wat onze uitgangspunten zijn voor het
terugnemen en beoordelen van uw truck.
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Simpel en kostenbesparend:
nuttige onderhoudstips.
Onderhoud van de truck binnen en buiten.
Regelmatig onderhoud draagt bij aan het waardebehoud van
uw truck. Bovendien komt het regelmatig schoonmaken van
de buitenzijde (zoals ruiten, verlichting en spiegels) uw
veiligheid ten goede.
Tijdige, vakkundige reparatie van schade door
steenslag.
Door opspattende steentjes bestaat het risico dat er vocht
tussen lak en metaal binnendringt. Daardoor raakt de
laklaag nog verder beschadigd, bijvoorbeeld door
roestvorming. Laat het beschadigde deel zo snel mogelijk
door vakmensen herstellen.
De juiste bandenspanning vermindert bandenslijtage
en bespaart brandstof.
Een verkeerde bandenspanning leidt tot een verhoogd
brandstofverbruik en meer slijtage. Bovendien beïnvloedt
een verkeerde bandenspanning het rijgedrag negatief en kan
zelfs tot een klapband leiden.
Regelmatige controle van het vloeistofpeil.
Controleer regelmatig het peil van de motorolie,
koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof. Een te laag oliepeil
leidt onvermijdelijk tot motorschade.
Tijdige uitvoering van de voorgeschreven
inspecties/onderhoudsbeurten.
Het volledig ingevulde onderhoudsboekje vergemakkelijkt
de afwikkeling als er een beroep op garantie moet worden
gedaan. Wanneer reparaties niet volgens de
reparatierichtlijnen van Mercedes-Benz zijn uitgevoerd,
worden extra kosten in rekening gebracht.
Verrichten van periodieke keuringen.
De wettelijk voorgeschreven periodieke keuringen (APK)
dienen voor de verkeersveiligheid van uzelf en ander
verkeersdeelnemers. Bovendien kan nalatigheid onnodige
kosten (boete) met zich meebrengen.
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Gemakkelijk en correct tot het eind.
Wanneer u uw truck inlevert (o.a. aan het einde van uw
leaseovereenkomst), wordt de staat van uw truck
gecontroleerd en beoordeeld. Hierbij maken wij in
principe onderscheid tussen acceptabele, kosteloze
gebruikssporen en onacceptabele, niet-kosteloze
beschadigingen, bijvoorbeeld opzettelijke schade door
verkeerd gebruik of vandalisme.

✔

Acceptabele gebruikssporen
De truck vertoont gebruikssporen door normaal gebruik
die optisch en technisch passen bij de totale indruk van
leeftijd en kilometrage.
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Onacceptabele beschadigingen

✘

De truck vertoont bovengemiddelde slijtage of schade die
optisch en technisch niet past bij de totale indruk van leeftijd
en kilometrage. Dan gaat het bijvoorbeeld om schade aan de
carrosserie, de lak, de bumpers, de assen en de aggregaten,
alsmede beschadigingen in het interieur, de laadruimte of aan
de opbouw van de truck.
Zowel gerepareerde als niet-gerepareerde ongevalsschade
moeten worden gemeld en bij inleveren gedocumenteerd
(soort, omvang, hoogte). Dit kan in voorkomende gevallen
leiden tot aanpassing van de restwaarde. Bij de berekening
van bovengemiddelde slijtage en verbruik worden leeftijd en
kilometrage in de beoordeling meegenomen.
Houd u er rekening mee dat wij in deze brochure een
beperkt aantal voorbeelden kunnen tonen.
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Exterieur.
Voorbeelden van schadeboordeling..

✔
Bumpers/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen, lichte
steenslag

Bumpers/gebruiks
sporen:
Sterke
schaafplekken,
gescheurde
bekleding,
geen origineel
onderdeel,
boorgaten

✘

✔
Instaptrede/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen,
lichte vervormingen

✘
Instaptrede/
beschadigingen:
Diepe schrammen
met vervormingen,
breuken/scheuren,
boorgaten
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✔
Deuren,
deurgrepen,
deurstijlen/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen, lichte
steenslag

Deuren,
deurgrepen,
deurstijlen/
beschadigingen:
Diepe deuken,
stevige krassen,
lak moet worden
bijgewerkt, sterke
vervormingen/
schaafplekken

✘

✔
Windscherm/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen, lichte
steenslag

Windscherm/

✘

gebruikssporen:
Diepe krassen,
scheuren,breuken,
boorgaten,
schaafplekken,
ontbreekt geheel
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Exterieur.
Voorbeelden van schadebeoordeling.

✔
Koplampen/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen, lichte
steenslag

✘
Koplampen/
beschadigingen:
Gebroken glas,
gaten, scheuren

✔
Windgeleider/
gebruiksssporen:
Lichte krassen en
schrammen, lichte
steenslag

✘
Windgeleider/
beschadigingen:
Diepe krassen,
scheuren,
breuken,
boorgaten,
schaafplekken
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✔
Spiegels/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen

Spiegel/

✘

Spiegels/
beschadigingen:
Gebroken
materiaal, spiegel
gebarsten,
boorgaten,
geen origineel onderdeel

✔
Cabineachterwand/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen, lichte
steenslag

✘
Cabineachterwand/
beschadigingen:
Diepe deuken,
lak moet worden
bijgewerkt, sterke
vervormingen/
schaafplekken
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Exterieur.
Voorbeelden van schadebeoordeling.

✔
Afdekplaat chassis/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen, lichte
steenslag

Rahmen-

✘

Afdekplaat chassis/
beschadigingen:
Vervorming, diepe
deuken, breuken,
boorgaten, geen
origineel onderdeel

✔
Onderrijbeveiliging/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen, lichte
steenslag

✘
Onderrijbeveiliging/
beschadigingen:
Vervorming, scheuren,
breuken,
boorgaten,
geen origineel onderdeel
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✔
Luchtketel/
gebruikssporen:
Lichte krassen,
schaafplekken

✘
Luchtketel/
beschadigingen:
Vervormingen,
deuken,
scheuren

✔
Chassisraam/
gebruiksssporen:
Lichte krassen en
schrammen,
corrosie

✘
Chassisraam/
beschadigingen:
Stevige krassen,
breuken en
scheuren,
vervormingen en
gaten
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Exterieur.
Voorbeelden van schadebeoordeling.

✔
Spatschermen/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen, door
(normaal) gebruik
ontstane
vervormingen

Spatschermen/

✘

beschadigingen:
Gaten, scheuren,
defecte ophanging,
breuken, niet
origineel onderdeel,
ontbreekt geheel

Banden/

✔

gebruikssporen:
Velg met kleine
krassen, lichte
slijtage aan zijvlak
van de band, vuil
(bijv. teerresten)

Banden/
Beschädigungen:
beschadigingen

✘

Diepe materiaalslijtage
velgrand, diep ingekerfd
zijvlak van de band, sterke
schaafplekken, geen
origineel onderdeel
(grootte/fabrikant)
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✔
Lakschade/
gebruikssporen:
Lichte steenslag, lichte
krassen en schrammen

✘
Lakschade/
beschadigingen:
Diepe krassen,
ondeskundig herstel
van de lakschade

✔
Laadklep/
gebruikssporen:
Schrammen met
krassen in de lak

✘
Laadklep/
beschadigingen:
Vervorming,
materiaalbreuk,
sterke schaafplekken
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Exterieur.
Voorbeelden van schadebeoordeling.

Diameter
max. 2-euro-munt

Steenslag voorruit/gebruikssporen:
• Buiten het zichtveld van de chauffeur
• Steenslag tot max. ∅ 2,5 cm (2-euro-munt)
• Buiten het randgedeelte (ca. 10 cm)
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✔

Afstand vanaf de rand
minimaal. ca. 10 cm

Zichtveldchauffeur
ca. 30 cm

Steenslag voorruit /beschadigingen:
• Binnen het zichtveld van de chauffeur (ca. 30 cm)
• Steenslag groter dan ∅ 2,5 cm (2-euro-munt)
• Binnen het randgedeelte (ca. 10 cm)
• Scheurvorming
• Meer dan vier beschadigingen door steenslag

✘
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Interieur.
Voorbeelden van beoordeling.

✔
Stuurwiel/
gebruikssporen:
Lichte krassen en
schrammen

✘
Stuurwiel/
beschadigingen:
Sterke
schaafplekken,
gescheurde
stuurbekleding

✔
Zittingen/
gebruikssporen:
Vuil, vlekken door
gebruik

✘
Zittingen/
beschadigingen:
Brandgaten,
opengesneden
zittingen,
schuimrubber
zichtbaar

16

✔
Frontconsole/
gebruikssporen:
Stoffig,
vieze vlekjes, lichte
schaafplekken

Frontconsole/

✘

beschadigingen:
Diepe krassen,
(boor)gaten,
lijmresten, sterke
schaafplekken en
vervormingen
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Inleveren van het voertuig –
schoon en compleet?
Zorg dat aan de volgende criteria is voldaan:

Aantal sleutels
(incl. bijbestelde sleutels/afstandsbedieningen)
Type en aantal banden, zoals
contractueel overeengekomen
Registratiebewijs, indien nodig typegoedkeuring
§57a KFG, §24 KFG en §8b KDV-verklaringen, alsmede
alle overhandigde en voorgeschreven documenten.

Onderhoudsboekje, volledig ingevuld en door een
geautoriseerde werkplaats afgestempeld
Eventueel cd‘s en codekaarten voor
navigatie- en multimediasystemen
Boordgereedschap, krik, reserveband, wielblok,
spiraalkabel (perslucht), veiligheidsuitrusting (EHBO-set,
gevarenvest, etc.)
De truck moet schoongemaakt zijn (buiten en
binnen)
Brandstofpeil zoals contractueel overeengekomen
Documentatie over reparaties van lak- en
carrosserieschade
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Belangrijke informatie:
Het voertuig moet rijklaar zijn en vrij van
mechanische, elektrische, elektronische en
hydraulische defecten.
Vergeet niet uw persoonlijke bezittingen uit het
voertuig te halen.

Aanwezig

Onvolledig

Niet
aanwezig
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Meer informatie over alle TruckStore-producten vindt u
op www.truckstore.com.
Productwijzigingen voorbehouden.
TruckStore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten.
Vergissingen voorbehouden.

