
Procedure bij schade 

 
U bent betrokken geraakt bij een ongeluk. Een vervelende ervaring met hopelijk alleen materiële 
schade. Na van de eerste schrik te zijn bekomen volgt de praktische afhandeling van de schade. 
 
Eenzijdige schade (schade zonder tegenpartij) 
Deze schade kunt u melden via onze website. Voor deze schade hebben wij na melding verder geen 
schadeformulier nodig. Indien de auto niet meer rijdbaar is kunt u contact opnemen met 
bovenstaande telefoonnummers. 
 
Tweezijdige schade (schade met tegenpartij) 
Er zal direct ter plaatse een schadeformulier ingevuld moeten worden samen met de tegenpartij. Vul 
samen de voorzijde in en vergeet niet om deze beide aan de onderzijde te ondertekenen. Beide 
partijen behouden een exemplaar van het schadeformulier. De achterzijde kunt u rustig thuis 
invullen. Na het compleet ingevuld te hebben dient u het schadeformulier naar Vallei Autolease te 
sturen op onderstaand adres. Ook kunt u het alvast mailen naar schade@valleiautolease.nl Zo 
hebben wij de melding al snel bij ons binnen. De schade dient tevens binnen 24u telefonisch gemeld 
te worden bij Vallei Autolease. In overleg met u kunnen we dan bepalen waar de auto hersteld mag 
worden. 
 
Diefstal en inbraak 
Bij diefstal van de auto en inbraak dient u dit altijd direct of de eerst volgende werkdag telefonisch te 
melden bij Vallei Autolease. Tevens dient er direct aangifte gedaan te worden bij de politie. Bij 
inbraak kan dit via internet bij de politie. In geval van diefstal dient u langs te gaan bij het 
politiebureau en dan meldt de politie de auto ook direct als gestolen. Een kopie van de aangifte dient 
u te mailen naar schade@valleiautolease.nl Indien de auto gestolen is of niet meer rijdbaar door 
inbraak kunt u bellen met onze alarmcentrale. 
 
Schade aan ruit 
Voor schade aan ruit kunt u zich melden voor de merken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA bij uw 
dealer. Indien u in de regio Veenendaal verblijft kunt u terecht bij Vallei Auto Groep (0318-509999) 
voor alle merken. 
 
Indien u nooit in de buurt komt van Veenendaal kunt u contact opnemen met de firma Autotaalglas 
op 0800-0828. 
 
Vallei Autolease 
Galileistraat 27 
3902 HR Veenendaal 


