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Stichting ombudsmon Schodevezekeringen Nederlond
ïov de heer EM Horssius
P.C. Stoolweg 70
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Beste heer Horssius,

Wij hebben uw dagvaarding inzake bovengenoemd dossier op 26 juni 2018 ontvangen.
Naar aanleiding hiervan hebben wij het dossier van

I

intern besproken.

De conclusie is dat wij de schadeclaim alsnog in behandeling nemen. Zoals u weet, is er een

schadebedrag vastgesteld van € 12.500, zijnde de dagwaarde van de Audi met kenteken
KD370P. Deze dagwaarde is tot stand gekomen op basis van de door :llln
zef
de betreffende Audi zelí gei'mporteerd en de
opgegeven gegevens.
BPM aangifte zelf bij de Belastingdienst voor een cataloguswaarde van € 41.880,opgegeven. Deze waarde, aan de Belastingdienst doorgegeven, wordt na fiscale
goedkeuring doorgegeven aan het RDW. Bij het afsluiten van de verzekering bij OHRA
vragen wij om het kenteken en op basis hiervan worden de voertuiggegevens inclusief
cataloguswaarde uit het RDW register terug gekoppeld.

-heeft

Wij gaan dan ook vandaag € 12.500, zijnde de dagwaarde van de auto aan
op een dagvergoeding van € 15,- per dag
betalen. Daarnaast heeft I:recht
met een rnaximum van € 450.-, zolang de auto niet in het bezit is. U kunt dit lezen in artikel
29.3 van de polisvoorwaarden. Dit hebben wij overigens al eerder gecommuniceerd op 22
januari 2018.
Ook voor de spullen in de auto (2 kinderzitjes, carkit, en subwooíer) hebben-wij totaal een

vergoedingvan€190,08opgenomen.mishiervanopdehoogte,

Wrj maken dan ook in totaal € 13.140,08 over op het bij ons bekende rekeningnummer van

m
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Bij de dagvaarding treffen wi.j een taxatie ceriificaai aan waaruit zou moeten biijken dat dê
dagwaarde van de betreffende Audi € 14.500,- zou bedragen. wij verzoeken u ons een
nadere onderbouwing te doen toekomen waaruit biijkt hoe deze dagwaarde tot stand is
gekornen. Na ontvangst van deze nadere onderbouwing zullen wij dit voorleggen aan onze
expert om dÍt verder te beoordelen. wij komen dan daarna zo spoedig mogelijk bij u op de
zaak terug.
Nu wij de schade op basis van de van toepassing zijnde poiisvoorwaarden volledig hebben

afgewikkeld,gaanwijervanUitdatudedagvaardingzu1tintrekkenenffiover

de gang van zaken nader zult informeren. Graag ontvangen wij een bevestiging van u dat de
dagvaarding is ingetrokken.
ln afwachting van uw nadere onderbouwing van de door u vastgestelde dagwaarde van €
14.500,- verblijven wij
Ons odres
U kunï uw rêoctie moilen, of noor onderstoond qdres sïuren. Wilï u in uw reoctie ons
schodenummernvermelden? Don kunnen wii u sneller helpen.
Heeít u nog vrogen?
Neemï u don conloct op mêt ons vio sutoschade@ohro.nl of telefoonnummer 02ó 400 40 40. Wii
ziin bereikboor op werkdogen von 8.00 Íol 18.00 uur en op zoterdcg von 9.00 toï 15.00 uur. Wilt u
in uw reociie heï polisnummer en de schodedolum noemen?

Met vriendeliike groet,
OHRA Schodeverzekerin gen,
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