FOCWA-NIVRE
Geschillencommissie
Klachtenformulier
Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.
1. Uw gegevens
M
V
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN

Tussenvoegsel:
Woonplaats

2. FOCWA-lid/schadebedrijf
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
3. Voertuiggegevens
3.1 Soort voertuig
3.2
3.3
3.4
3.5

Plaats

 auto
 caravan/camper
 vrachtauto
 motor
 overig nl. …………………………………………………………………….

Merk en type:
(Kopie kenteken deel 1a en 1b toevoegen)
Kenteken:
Datum afgifte kentekenbewijs (deel 1a):
Was u zelf de opdrachtgever voor de werkzaamheden?  ja
 nee
Zo nee, wie was de opdrachtgever?
 verzekeringsmaatschappij:
 leasemaatschappij:
 anders:

4. Het geschil
4.1 Het geschil betreft:











kleurverschil
spuitklachten (bijv. dof, zakkers, sinaasappeleffect, blistering)
loslaten van de lak
werkzaamheden niet volgens afspraak uitgevoerd
klachten m.b.t. autoruitherstel
technische klachten
klachten m.b.t. demontage/montage
rekening klopt niet
anders:

4.2 Zijn op de overeenkomst de FOCWA-voorwaarden van toepassing?  ja  nee
Zo ja, waaruit blijkt dit (zie toelichting)

4.3 Heeft het FOCWA-lid de op grond van de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden
gegarandeerd middels het FOCWA-Garantiebewijs?
 ja (kopie toevoegen)  nee
4.4 Datum werkopdracht:
4.5 Is de werkopdracht schriftelijk vastgelegd?
 ja
 nee
Zo ja, een kopie van de werkopdracht meesturen

4.6 De overeengekomen prijs: €
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5. Klacht
5.1 Kunt u puntsgewijs aangeven wat uw klachten zijn en waar deze zich exact bevinden.

5.2 Wanneer is/zijn uw klacht(en) ontstaan? Datum:
5.3 Wanneer heeft u uw klacht kenbaar gemaakt aan het FOCWA-bedrijf? Datum:
5.4 Heeft u dit schriftelijk gedaan?
 ja
 nee
(zo ja, kopie bijvoegen)

5.5 Heeft u antwoord van het FOCWA-bedrijf ontvangen?
 ja
 nee
Zo ja op welke datum?
(indien schriftelijk, kopie het antwoord bijvoegen)
5.6 Heeft het FOCWA-lid u een voorstel gedaan naar aanleiding van uw klacht?
 ja
 nee
Zo ja, hoe luidde dit voorstel?

Wat is uw voorstel om het geschil op te lossen?

Plaats:
Handtekening

Datum:

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stukken (voor
zover in uw bezit) mee te sturen:
•
•
•
•
•
•

kopie kentekenbewijs (deel 1a en 1b)
kopie garantiebewijs
kopie van de factuur
kopie werkopdracht
kopie calculatie/Audatex-rapport
kopieën van alle correspondentie

Dit formulier kunt u inclusief de bijlagen mailen naar: klachten@focwa.nl.
Heeft u nog vragen dan kunt u ons bereiken via 088-5011051 en vragen naar FOCWA-NIVRE
Geschillencommissie.

