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Zorgeloos Op Weg pakketten en voorwaarden Stel je eigen Zorgeloos Op Weg abonnement samen

Met Zorgeloos Op Weg betaal je een vast bedrag per maand 
voor onderhoud, reparatie en/of slijtage aan je auto. 

Zo heb je alles geregeld voor je auto en dat binnen één 
abonnement. Dat is niet alleen makkelijk, maar ook voordelig! 

Powered by
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Zorgeloos Op Weg

In dit document lees je meer over onze 
verschillende pakketten en de Zorgeloos 
Op Weg voorwaarden. We hebben de 
voorwaarden zo eenvoudig mogelijk 
geformuleerd, zodat je precies weet wat 
je van het Zorgeloos Op Weg abonnement 
kan én mag verwachten.

Het onderhoudspakket is de standaard. Dit 
kun je uitbreiden met ons reparatie- en/of 
slijtagepakket. Of beter nog: combineer de drie 
verschillende pakketten en stel je Zorgeloos Op 
Weg abonnement zo compleet mogelijk samen!
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Het Zorgeloos Op Weg Productoverzicht
ontvang je via de mail. Hierop staan alle details 
vermeld met betrekking tot jouw Zorgeloos Op 
Weg abonnement. Ook de dienstverlening waar 
je recht op hebt staat vermeld op jouw Zorgeloos 
Op Weg Productoverzicht. Zorgeloos Op Weg 
wordt je aangeboden als tweejarig abonnement. 

De dienstverlening onder Zorgeloos Op Weg 
wordt aangeboden en uitgevoerd door Autotrust 
Service B.V. (nader te noemen Autotrust). Jij, de 
eigenaar/koper van de auto waarop Zorgeloos 
Op Weg betrekking heeft, wordt in deze 
voorwaarden aangeduid als ‘klant’.

Zorgeloos Op Weg Productoverzicht

Wie geeft deze dienstverlening?



Jouw Zorgeloos Op Weg abonnement 
Jouw Zorgeloos Op Weg abonnement heeft een looptijd van 24 maanden. Na 12 maanden is Zorgeloos 

Op Weg maandelijks opzegbaar. Let op: er kan een verrekening van de kosten plaatsvinden indien je 

voor het einde van de looptijd jouw Zorgeloos Op Weg abonnement opzegt (zie artikel 5.6.). 

Wat houden de verschillende pakketten van Zorgeloos Op Weg in?*

                                                                         * Op pagina 6 lees je meer over de Zorgeloos Op Weg voorwaarden per pakket.

A. Onderhoud
Dit omvat alle voorgeschreven 

onderhoudswerkzaamheden 

inclusief de werkuren, 

vloeistoffen en onderdelen die 

hiervoor nodig zijn.

B. Reparatie
Hiermee worden de kosten 

van onverwachte reparaties of 

vervanging van de mechanische 

en elektronische onderdelen 

vergoed.

C. Slijtage
Indien je kiest voor dit pakket 

omvat Zorgeloos op Weg de 

vervanging van slijtagedelen, 

wanneer het slijtageniveau dit 

vereist.

Voorwaarden
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Je betaalt een vast bedrag per maand

Meest complete service voor je auto

Duidelijke voorwaarden, zodat je precies weet waar je aan toe bent 

Jouw voordelen:
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Zorgeloos Op Weg voorwaarden

A. VOORWAARDEN PAKKET ONDERHOUD

A.1. Het pakket Onderhoud geeft recht op uitvoering van de onderhoudsbeurten 
die onder het schema van regulier onderhoud vallen, binnen de looptijd van het 
Zorgeloos Op Weg abonnement en de door jouw opgegeven kilometrage.  

A.2. Indien binnen de looptijd van het abonnement een APK keuring vereist 
is, heb je recht op vergoeding. Voor de benodigde APK keuring worden de 
richtlijnen van de RDW aangehouden. Een APK keuring mag worden uitgevoerd 
vanaf 2 maanden voordat deze verloopt tot de dag dat de APK afloopt.

A.3. Het arbeidsloon van het reparerend autobedrijf en de kosten voor 
onderdelen die verband houden met het reguliere periodieke onderhoud worden 
vergoed. Hieronder vallen alle door de fabrikant voorgeschreven periodieke 
onderhoudsdelen en handelingen, volgens de voorgeschreven intervallen.

A.4. Niet voorgeschreven controles, diagnoses en andere onderhoudshandelingen 
(zie definities) waarmee het falen van het voertuig kan worden voorkomen zijn 
niet gedekt onder het onderhoudspakket.

A.5. Alle kosten die niet bij het voorgeschreven onderhoud horen van de auto 
worden niet vergoed. Voor een uitgebreidere dekking kun je de pakketten 
Reparatie en/of Slijtage afsluiten. 

A.6. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens het schema van 
regulier onderhoud of wanneer het motormanagement aangeeft dat onderhoud 
noodzakelijk is. Er geldt hierbij een marge van maximaal 1 maand of 1.500 
kilometers (voor of na het voorgeschreven interval). Kosten voor onderhoud die 
gemaakt zijn buiten deze marge worden niet vergoed.

A.7. Bij een reguliere onderhoudsbeurt wordt het aircosysteem bijgevuld en 
gereinigd indien noodzakelijk. Dit wordt maximaal één keer per 2 jaar vergoed.

B. VOORWAARDEN PAKKET REPARATIE

B.1. Het pakket Reparatie dekt alle technische (d.w.z. mechanische 
en elektronische) onderdelen van je auto, behalve de onderdelen die 
vermeld staan in de lijst van uitsluitingen in lid 4. Daarnaast worden de 
noodzakelijke onderhoudshandelingen ten behoeve van het voorkomen 
van defecten vergoed onder het pakket Reparatie.

B.2. Als transport van je auto door derden, ten behoeve van een reparatie 
noodzakelijk is, wordt dat vergoed binnen redelijkheid en tot een maximum 
van € 175,- inclusief btw per geval. Kosten als gevolg van een niet gedekt 
defect worden niet door Autotrust vergoed.
B.3. Er geldt voor het pakket Reparatie een maximum uitkering per jaar van 
in totaal € 5.000,- inclusief btw of 100% van de dagwaarde van de auto vóór 
defect indien dit bedrag minder is dan € 5.000,- inclusief btw.

B.4. Uitgesloten zijn:
-   Accessoires: naderhand ingebouwde of losse onderdelen.
-   Carrosserie:carrosseriedelen, plaatwerk, spiegels, antennes, glas  
     en rubbers.
-   Interieur: de in de cabine bevindende delen, zoals automeubilair, 

           bekleding, stoelen, banken.
-  Onheil van buitenaf: defecten veroorzaakt door bijvoorbeeld (water) 
    schade, een aanrijding, steenslag, ondeskundige reparatie en     
    (kabel)breuk.
-  Bovenmatig olieverbruik: zie artikel 1.2. 

C. VOORWAARDEN PAKKET SLIJTAGE

C.1. Indien je gekozen hebt voor het pakket Slijtage wordt de vervanging 
van slijtagedelen vergoed, voor zover:

– er sprake is van normale slijtage (zie definities);
– er geen sprake is van bovenmatige slijtage (zie definities);
– de slijtage binnen de slijtagenorm valt (zie definities).6



Uitgesloten zijn:
- Alle genoemde onderdelen onder B.4. 

C.2. Onder het pakket Slijtage worden uitsluitend de kosten voor het 
vervangen van slijtage onderdelen, zoals bedoeld in de voorwaarden van 
het pakket Slijtage, vergoed. Alle overige kosten worden niet vergoed 
binnen het pakket Slijtage. 

C.4. Het Zorgeloos Op Weg abonnement voorziet niet in het preventief 
vervangen van slijtagedelen. Indien het niveau van slijtage de aangevraagde 
vervanging (nog) niet rechtvaardigt, worden de kosten niet vergoed door 
Autotrust (zie definities: slijtagenorm).

C.5. Eigenschappen van een auto kunnen veranderen als gevolg van 
gebruik. Als een onderdeel normaal functioneert, zal deze niet worden 
vervangen of gerepareerd. 

1.  ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGELOOS OP WEG
1.1.   Indien je zelf (mede) hebt bijgedragen aan het ontstaan van een defect 
of bovenmatige slijtage, heb je geen recht op reparatie, dan wel vervanging 
van onderdelen. Dit kan onder andere het geval zijn indien het defect of 
de slijtage is ontstaan door overbelasting, rijden in het grensbereik, 
nalatigheid, onzorgvuldigheid, off-road gebruik, bedieningsfouten.

1.2.  Bovenmatig olieverbruik is veelal een inherente eigenschap van 
een voertuig en wordt in de regel veroorzaakt door geleidelijke slijtage. 
Bovenmatig olieverbruik wordt daarom niet aangemerkt als een plotseling 
ontstaan defect. Het verhelpen van bovenmatig olieverbruik wordt niet 
vergoed.

1.3.   In bepaalde gevallen biedt Zorgeloos Op Weg geen dekking. Dit is in 
het geval dat een defect of een oorzaak van het defect: 

– zich binnen de eerste 15 dagen na ingang van het Zorgeloos Op Weg   
   abonnement openbaart;
–  op het moment van aanvang van het Zorgeloos Op Weg abonnement  
   al in het voertuig aanwezig is.

1.4. Schades in verband met defecten die je hebt opgemerkt, of 
redelijkerwijs had kunnen opmerken, maar waarmee je bent doorgereden, 
zijn niet gedekt.

1.5. Indien slijtagedelen vervangen dienen te worden of een defect is 
ontstaan als gevolg van onheil van buitenaf of het handelen van derden, 
kun je geen aanspraak maken op vergoeding of vervanging onder het 
Zorgeloos Op Weg abonnement.

1.6.   Schade dat direct gevolg is van een gebrek welke herhaaldelijk 
voorkomt bij gelijke onderdelen of onderdelen met dezelfde technische 
specificaties vallen buiten de dekking van het Zorgeloos Op Weg 
abonnement. Deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

1.7.   Het Zorgeloos Op Weg abonnement is uitsluitend bedoeld voor het 
onderhoud en herstel van jouw auto. Je hebt geen recht op enige vergoeding 
van bijkomende kosten of overige schade die het gevolg kunnen zijn van 
het defect, een onderhoudshandeling of de dienstverlening van Autotrust. 

1.8.  Defecten en (bovenmatige) slijtage die mogelijk als gevolg van 
mechanische of elektronische aanpassingen ten opzichte van de 
fabrieksinstellingen zijn veroorzaakt, vallen niet onder de dekking.

1.9.  Indien een onderdeel normaal functioneert, zal deze niet worden 
vervangen of gerepareerd. Indien er sprake is van een (bij)geluid of 
veranderende eigenschappen en er geen sprake van een defect is, betreft 
dat geen aanleiding voor reparatie.

1.10.  Voor schade ontstaan door derden is Autotrust nimmer aansprakelijk. 
Autotrust heeft altijd het recht zelf een reparateur aan te wijzen om de 
reparatie uit te laten voeren indien:

a. Autotrust daarmee een substantiële besparing weet te bereiken op 
de reparatienota;

Overige voorwaarden
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b. Autotrust van mening is dat daarmee de kwaliteit van de reparatie 
beter kan worden gewaarborgd. Indien after market, ruil- of 
revisieonderdelen voorhanden zijn, mogen deze voor de reparatie 
gebruikt worden. Autotrust heeft het recht het transport van het 
voertuig namens u te regelen en te laten verzorgen door derden.

1.11.   Autotrust is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan uit mogelijke 
vertragingen van werkzaamheden.

1.12.  Alle reparaties en onderhoud onder Zorgeloos Op Weg mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd bij een door Autotrust aangewezen 
autobedrijf. In principe dienen werkzaamheden onder Zorgeloos Op Weg 
te worden uitgevoerd door het verkopend autobedrijf waarbij je Zorgeloos 
Op Weg hebt afgesloten, tenzij Autotrust je een andere instructie geeft.

1.13. In alle landen op onderstaande lijst heb je recht op reparatie volgens 
deze voorwaarden. Let op, onderhoud dient altijd in Nederland uitgevoerd 
te worden.

-   Nederland;
-    De volgende landen, mits je jouw auto minder dan 60 dagen per jaar   
     daar gebruikt: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, 

            Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd 
            Koninkrijk, Zwitserland en Zweden. 

2. LOOPTIJD EN KILOMETERS

2.1.   Het Zorgeloos Op Weg abonnement wordt aangegaan voor de duur 
van 24 maanden. Je kiest zelf voor het maximaal aantal te rijden kilometers 
per jaar. Hierop is het maandtarief gebaseerd. Zowel de looptijd als het 
maximum aantal te rijden kilometers staan vermeld op het Autoplan 
Productoverzicht. Het maximaal aantal te rijden kilometers per jaar wordt 
gerekend vanaf de kilometerstand bij ingang van het Zorgeloos Op Weg 
abonnement.

2.2.   Het Zorgeloos Op Weg abonnement loopt af op het moment dat het 
einde van de looptijd bereikt is, of bij het bereiken van het maximaal aantal 
te rijden kilometers, al naar gelang hetgeen zich het eerste voordoet. 
Wanneer het maximaal te rijden kilometers bereikt is, binnen de looptijd 

van het abonnement, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op een 
uitkering. Het restant van de abonnementskosten blijft echter opeisbaar 
door Autotrust. Je hebt de mogelijkheid een nieuw Zorgeloos Op Weg 
abonnement af te sluiten met een passend maximaal aantal te rijden 
kilometers per jaar. 

2.3.   Indien de kilometerstand, zoals deze zichtbaar is op de kilometerteller 
van de auto, gewijzigd is en niet overeenkomt met de werkelijk afgelegde 
kilometers van de auto, vervalt ieder recht op vergoeding onder de 
voorwaarden van Zorgeloos Op Weg.

2.4.  De dienstverlening onder Zorgeloos Op Weg geldt uitsluitend voor de 
eigenaar van de auto die het plan heeft afgesloten. Zorgeloos Op Weg is 
niet overdraagbaar.

2.5.   Zodra de looptijd van het abonnement is verstreken of het abonnement 
is beëindigd mogen er geen reparatie- of onderhoudswerkzaamheden 
meer worden uitgevoerd onder het Zorgeloos Op Weg abonnement, 
ongeacht het aantal uitgevoerde beurten of het aantal gereden kilometers.

2.6.  Bij tussentijdse beëindiging van het Zorgeloos Op Weg abonnement 
is er nooit recht op restitutie van betaalde gelden. Uitsluitend in het geval 
van een aanbetaling heb je recht op pro-rata restitutie, mits Autotrust niet 
meer kosten vergoed heeft dan de som van betalingen welke Autotrust van 
je heeft ontvangen (zie artikel 5.6.).

2.7.  Indien je op het moment van tussentijdse beëindiging pro-rata meer 
kilometers heeft gereden, dan het maximaal aantal te rijden kilometers per 
jaar, heeft Autotrust de mogelijkheid om een naheffing te sturen voor de 
extra gereden kilometers.

2.8.   Je hebt de mogelijkheid om jouw Zorgeloos Op Weg abonnement te 
beëindigen binnen 14 dagen nadat je Zorgeloos Op Weg hebt afgesloten 
(cooling-off periode). Uitsluitend in dat geval ontvang je het volledige 
verschuldigde bedrag en eventueel in rekening gebrachte kosten terug 
onder de voorwaarde dat je in die periode geen aanvraag voor onderhoud, 
reparatie of vervanging van slijtagedelen ingediend hebt, niet van plan bent 
een dergelijke claim in te dienen of anderszins een beroep op Zorgeloos 
Op Weg hebt gedaan of wilt doen.
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2.9.  Zorgeloos Op Weg eindigt van rechtswege zonder dat opzegging 
is vereist indien de auto ten gevolge van een schade niet kan worden 
gerepareerd, total loss is of als de auto om technische of financiële redenen 
onherstelbaar wordt verklaard.

2.10. In geval van verkoop van het voertuig wordt het Zorgeloos Op Weg 
abonnement beëindigd, mits de maximaal te rijden kilometers niet is 
overschreden.

2.11. Zorgeloos Op Weg is maandelijks opzegbaar na een periode van 12 
maanden, mits de maximaal te rijden kilometers niet is overschreden. 

2.12. Zorgeloos Op Weg keert uitsluitend uit in natura. Dit houdt in dat, 
in het geval van een geldige claim, de reparatie- of onderhoudskosten 
rechtstreeks aan het reparerende autobedrijf worden vergoed.

3.  EEN ONDERHOUD OF REPARATIE AANVRAAG INDIENEN
3.1.  Je dient deze procedure nauwgezet te volgen. Doe je dat niet, dan kan 
de geldigheid van je aanvraag en de noodzaak tot onderhoud, reparatie of 
vervanging van slijtagedelen niet worden vastgesteld. Het oordeel van het 
reparerende autobedrijf geldt niet als bewijs van een gedekt evenement. 
Alleen indien je expliciet toestemming voor het uitvoeren van onderhoud 
of reparatie handelingen aan je auto hebt ontvangen van Autotrust is zij 
gehouden aan het vergoeden van de reparatie.

3.2.   Als je auto onderhoud of een reparatie nodig heeft, kun je een afspraak 
maken bij de Vallei Auto Groep vestiging waar je Zorgeloos Op Weg hebt 
afgesloten.

3.3.   Autotrust kan alleen een prijsakkoord geven indien de Vallei Auto 
Groep vestiging een offerte afgeeft en deze aan Autotrust wordt overlegd. 
Deze offerte behoort een gedetailleerde begroting te bevatten waarbij 
onderdelen en arbeid (op basis van en uurtarief) afzonderlijk staan 
gespecificeerd. De Vallei Auto Groep vestiging zal deze offerte bij Autotrust 
indienen.

3.4.   Indien je het reparerend autobedrijf toch toestemming geeft te starten 
met de reparatie zonder een autorisatie te hebben verkregen, heb je geen 
recht meer op een vergoeding.

3.5.   Indien je naar de mening van Autotrust niet of onvoldoende meewerkt 
aan de reparatie van het voertuig en/of het voertuig niet voor reparatie, 
diagnose of expertise, dan wel het daarmee verband houdende transport 
beschikbaar stelt, vervalt ieder recht op reparatie onder deze garantie.

3.6.   Autotrust heeft het recht om een onafhankelijke expert opdracht te 
geven om je voertuig te inspecteren alvorens een claim te accepteren. 
Autotrust is nooit verantwoordelijk voor schade ontstaan uit mogelijke 
vertragingen.

4.  ACCEPTATIE EN GELDIGHEID VAN ZORGELOOS OP WEG ABONNEMENT

4.1.   Het Zorgeloos Op Weg abonnement kan uitsluitend worden afgesloten 
– en is uitsluitend geldig – voor een auto;

- welke op het moment van aanvang van het Zorgeloos Op Weg   
   abonnement volledig volgens de fabrieksvoorschriften is   
   onderhouden;
- welke niet behoort tot de handelsvoorraad van een autobedrijf, niet  
   wordt ingezet voor verhuur-, taxi-/koeriersdiensten of rijscholen;
- waarvan de software en/of hardware niet is aangepast met als doel  
   het verhogen van het motorvermogen;

Let op: auto’s die geschikt zijn om op LPG te rijden nemen wij ook in 
dekking. Echter, de LPG installatie, mogelijke gevolgschade daarvan en 
extra onderhoudskosten gerelateerd aan de LPG installatatie worden niet 
gedekt binnen het Zorgeloos Op Weg abonnement. 

4.2.   Indien het Zorgeloos Op Weg abonnement is afgesloten op een 
auto welke op het moment van afsluiten of enig moment gedurende de 
looptijd van het Zorgeloos Op Weg abonnement niet aan de bepalingen 
onder artikel 4.1 voldoet of heeft voldaan, staat het Autotrust vrij om het 
Zorgeloos Op Weg abonnement onmiddellijk te beëindigen en vervalt 
iedere aanspraak van jou.

4.3.   Autotrust heeft altijd het recht om jouw Zorgeloos Op Weg abonnement 
te beëindigen in geval van fraude.
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6.  WETTELIJKE EN OVERIG BEPALINGEN

6.1.   Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst.

6.2.  Heb je een klacht over Autotrust of één van onze medewerkers? Je 
kunt onze interne klachtenprocedure vinden op www.autotrust.nl.

6.3.  Alle rechten welke door jou ontleend kunnen worden aan het Zorgeloos 
Op Weg abonnement vervallen indien: 

- Er geen (volledige) betaling van van het verschuldigde bedrag  
  ten behoeve van het Zorgeloos Op Weg abonnement heeft  
  plaatsgevonden (zoals omschreven in artikel 5.1); 
- de dekking voor één of meerdere pakketten door Autotrust is  
  afgewezen. 

6.4.   Wij behandelen alle persoonlijke informatie die je ons geeft, in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Deze gebruiken wij:

–  om een abonnement met je te kunnen afsluiten;
–  om dat abonnement te kunnen onderhouden;
–  om fraude te kunnen bestrijden;
–  om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
–  om onze producten en diensten te verbeteren en beter aan te laten  
    sluiten op jouw behoeften.

6.5.   Autotrust kan je persoonsgegevens voor deze doelen ook verstrekken 
aan andere rechtspersonen (moeder- en zusterondernemingen) die deel 
uitmaken van de groep van ondernemingen waartoe Autotrust Service BV 
behoort.

6.6.   Autotrust kan telefoongesprekken opnemen:
–  ter verificatie van en ter onderzoek naar opdrachten en transacties;
–  voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële

           instellingen;
–  om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6.7.   Autotrust schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit 
te voeren die te maken hebben met de uitvoering van onze overeenkomst 

5.  BETALING, SCHORSING EN VERREKENING
5.1.   Betaling van de facturen van Autotrust dient maandelijks te geschieden 
door middel van een automatische incasso. Verrekening of compensatie 
door jou is niet toegestaan.

5.2.  Het feit dat je door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken 
van het voertuig geeft je niet het recht de betaling aan Autotrust geheel of 
gedeeltelijk op te schorten of te staken.

5.3. Je bent in verzuim als je de factuur niet tijdig hebt betaald. De 
dienstverlening wordt dan met ingang van de datum waarop het bedrag 
betaald had moeten worden, geschorst en vervalt. Autotrust stuurt je altijd 
eerst een aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen. Zorgeloos 
Op Weg vergoedt geen reparaties of onderhoud die plaatsvinden nadat 
je het verschuldigde bedrag moest betalen en dat niet hebt gedaan. We 
doen alleen een beroep op deze regeling als je tenminste 30 dagen niet 
heeft betaald.

5.4.  Je bent verplicht de factuur te betalen over de periode waarin je geen 
gebruik hebt kunnen maken van de dienstverlening. Zorgeloos Op Weg 
geldt voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop wij het 
verschuldigde bedrag (en incassokosten) hebben ontvangen.

5.5.   Als het verschuldigde bedrag en de kosten niet worden betaald heeft 
Autotrust het recht, nadat je een aanmaning hebt ontvangen, Zorgeloos 
Op Weg op te zeggen zonder enige vorm van restitutie. N.B dit ontheft je  
niet van betaling van de uitstaande facturen.

5.6. Indien Autotrust op het moment van tussentijdse beëindiging van 
jouw Zorgeloos Op Weg abonnement in totaal meer kosten vergoed heeft 
voor de pakketten onderhoud en slijtage dan de som van je betalingen 
voor deze pakketten aan Autotrust, dan heb je de verplichting het verschil 
vermeerderd met €15,- administratiekosten aan Autotrust te vergoeden. 
Hiervoor ontvang je een factuur die binnen 2 weken na de factuurdatum 
dient te worden voldaan.
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met jou. Bijvoorbeeld een expertisebureau. Wij blijven verantwoordelijk 
voor de verwerking van je gegevens. Met deze partijen maken wij afspraken 
over de omgang met jouw gegevens zodat je privacy gewaarborgd blijft.

De volgende woorden en termen welke in deze voorwaarden worden 
gebruikt betekenen altijd het volgende:

Het abonnement is de overeenkomst “tot het geregeld doen van verrichtingen”, 
welke wordt gesloten tussen Autotrust als leverancier en jezelf als klant. 
Het abonnement kan door Autotrust worden vernieuwd of verlengd, maar 
is na 1 jaar altijd maandelijks opzegbaar.

Bovenmatige slijtage betekent dat slijtagedelen aanzienlijk sneller slijten 
dan bij normaal gebruik mag worden verwacht. Er is in ieder geval sprake 
van bovenmatige slijtage indien de levensduur van een slijtageonderdeel 
lager is dan de slijtagenorm, uitgedrukt in kilometers.

Slijtagenorm is het aantal kilometers dat een onderdeel tenminste mee 
dient te gaan zonder dat er sprake is van bovenmatige slijtage. De 
kilometerstanden in onderstaande overzicht zijn gerekend vanaf nieuwe 
levering van het voertuig of vanaf de laatste vervanging van het onderdeel.

Onderhoudshandelingen: alle handelingen ten behoeve van het onderhoud 
en handelingen waarmee het falen van het voertuig verholpen kan worden 
zoals: (af)stellen, flushen, resetten of updaten van software, schoonmaken, 
smeren, etc.

Onderhoudsdelen: alle filters, vloeistoffen waaronder olie, koelvloeistof & 
koudemiddel, bougies, distributieriem(set) en reinigingsmiddelen indien 
deze voorgeschreven zijn in het onderhoudsschema van de fabrikant.

Slijtagedelen: alle onderdelen die niet bedoeld zijn een autoleven lang mee 
te gaan zoals: alle accu’s, banden, lampjes, remschoenen, remschijven, 
remblokken, ruitenwisserbladen en de koppelingsset (inclusief drukgroep, 
druklager en het twee massavliegwiel). Hieronder valt ook de koppelingsset 
van een automatisch geschakelde transmissie. Let op: schokdempers 
worden gedekt onder het pakket Reparatie.
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Normale slijtage is de geleidelijke kwaliteitsvermindering van een onderdeel 
wanneer er op een zorgvuldige manier met het voertuig wordt omgegaan.

Zorgeloos Op Weg Productoverzicht is het productoverzicht waarop alle gegevens 
van de aanvrager alsmede de inhoud van Autoplan dienstverlening staat 
vermeld waarop u recht hebt.

Autotrust, wij, ons, is Autotrust Service BV.

Zorgeloos Op Weg is de verzamelnaam van het onderhouds- en 
reparatieprogramma van Autotrust. Met het Zorgeloos Op Weg        
abonnement kan tevens de overeenkomst worden bedoeld waaronder de 
diensten worden geleverd.

Defect: het gedurende de looptijd van het pakket Reparatie plotseling en 
onverwacht falen van een auto onderdeel, ontstaan door een blijvend 
mechanisch, elektrisch of elektronisch defect. Er is sprake van een defect 
indien het onderdeel niet meer functioneert en reparatie of vervanging nodig 
heeft om uw auto weer naar behoren te laten functioneren. Er is alleen 
sprake van een defect indien er sprake is van ‘eigen falen’ wat inhoudt 
dat het defect niet is veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals water, 
impact, trilling, vuil, temperatuur, slijtage, bedienings- en gebruikersfouten 
en de vorming van koolaanslag (inclusief verbrande of verkoolde kleppen 
en verwijderen van koolaanslag).

Het schema van regulier onderhoud bevat de door de fabrikant opgegeven 
noodzakelijke onderhoudshandelingen welke regulier, onafhankelijk van 
de mate van slijtage, dienen te worden uitgevoerd. Het schema kan in een 
statische of dynamische vorm worden aangegeven door de fabrikant.

DEFINITIES

Slijtagenorm

Remblokken voorzijde                                              

Remblokken achterzijde                                          

Remschijven voorzijde                                             

Remschijven achterzijde                                          

Koppeling en 2 massa vliegwiel                                

Ruitenwisserbladen

Minimale levensduur

40.000 kilometer

60.000 kilometer

80.000 kilometer

120.000 kilometer

150.000 kilometer

2 jaar



Zorgeloos Op Weg staat voor de meest complete 
service voor jouw auto. Je bepaalt hierbij zélf wat je in 
jouw Zorgeloos Op Weg abonnement wilt opnemen. 
Kies het pakket dat bij jouw auto past of combineer 
de verschillende mogelijkheden.

Zorgeloos Op Weg  - Alles geregeld voor jouw auto!


