
Nota: zie ook de richtlijnen bij het gebruik van het aangifteformulier Bandenwaarborg Versie: 18.03.2021 

Mercedes-Benz Tyre Warranty 
Bandenwaarborg – Aangifteformulier 
 
Te bezorgen aan: 
Real Garant Versicherung AG 
Manta 12 
B-9250     Waasmunster 
Belgium

Tel: +32 (0)52 89 51 10 
Email:  info@realgarant.be 
 
 
 

Algemene informatie 
 

Naam   Voornaam 

                         
Straat 

                         
Postcode  Gemeente 

                         
Email 

                         
Telefoonnummer 

                         
Chassisnummer 

                         

  Klant IBAN Nummer 

Bankrekeningnummer voor terugbetaling 
Tyre Warranty vergoeding B E               

 
Algemene informatie betreffende het schadegeval 
 

Datum 
schade D D | M M | Y Y  

Oorzaak 
van de 
schade* 

☐ Klapband 

             ☐ Scheur in zijwand 

 
Aantal 
beschadigde 
banden 

☐ LV 
Profiel: ………..… mm ☐ RV 

Profiel: ………..… mm ☐ 
Perforatie band 
( vb. nagel, schroef, enz.) 

☐ LA 
Profiel: ………..… mm ☐ RA 

Profiel: ………..… mm 
 

 
 
*Opzettelijke of kwaadwillige 
handelingen zijn niet gedekt. 

      
  

 

Gelieve volgende documenten per e-mail of fax te bezorgen om tijdige afhandeling van uw dossier te 
garanderen. 

☐ 
Ingevulde en 
ondertekende aangifte   ☐ 

Kopie factuur van de 
beschadigde band(en)   ☐ 

Kopie factuur van de 
vervangende band(en) 

 
 

Door ondertekening hieronder, bevestig ik uitdrukkelijk de juistheid en volledigheid van mijn aangifte. 

 
 
 

  
 

Plaats/Datum  Handtekening van de klant / Warranty begunstigde 



  Versie: 18.03.2021 

Richtlijnen bij het gebruik van het 
aangifteformulier Bandenwaarborg 
Mercedes-Benz Tyre Warranty 
 
 
 
Voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw schade-aangifte dient u volgende 
documenten bij te voegen: 
• Een compleet ingevuld en ondertekend aangifteformulier. 
• Een kopie van de factuur van de beschadigde band(en) (originele band aangekocht bij uw 

Erkend Servicepunt Mercedes-Benz). 
• Een kopie van de factuur van de vervangende band(en) (originele band aangekocht bij uw 

Erkend Servicepunt Mercedes-Benz). 
 

 
Gelieve bovenvermelde documenten te bezorgen per post, email of fax aan: 
Real Garant Versicherung AG 
Manta 12 
B-9250    Waasmunster 
Belgium 
 
Tel: +32 52 89 51 10 
Email:  info@realgarant.be 
 
• Regeling van uw schadedossier zal gebeuren op basis van de bepalingen en voorwaarden 

van de Mercedes-Benz Tyre Warranty. 
 
• De garantieregeling zal vergoed worden op het bankrekeningnummer vermeld op het 

aangifteformulier. 
 
Bij verdere vragen kan u een email richten aan info@realgarant.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


