
Eurogarant, niet zo maar een label

Eurogarant is hét kwaliteitslabel van de 
carrosseriesector, aanwezig in 12 Europese landen 
en met bijna 500 leden in heel België.

Eurogarant verzekert:

 een gewaarborgd kwaliteitswerk

 uitrusting die beantwoordt aan de Europese normen

 perfecte afhandeling van het schadegeval

 gebruik van originele wisselstukken

 herstelling volgens de richtlijnen van de constructeur

 een geïnformatiseerd bestek

 een vervangwagen

Het Eurogarantbedrijf wordt jaarlijks geauditeerd door 
een onpartijdig, erkend certificatiebureau om na te gaan 
of het voldoet aan de talrijke criteria op gebied van:

 wettelijke verplichtingen

 opleidingen 

 uitstraling van het bedrijf

 kwaliteitsnormen

 uitrusting, gereedschap en materiaal

 milieu

 preventie en veiligheid

 …

Eurogarantbedrijven behoren tot de top
in de carrosseriebranche.

Eurogarantgarantie

 Een Eurogarantbedrijf biedt u een garantie van 
 3 jaar op de uitgevoerde herstellingen.

 De garantie wordt exclusief toegekend voor 
 de herstellingswerkzaamheden zoals vermeld 
 op factuur, uitgevoerd aan uw voertuig bij 
 een Eurogarantbedrijf. 

 De uitgereikte garantie is gekoppeld aan 
 een garantiefonds dat tussenkomt indien 
 het Eurogarantbedrijf niet meer kan voldoen aan 
 haar verplichtingen.

 Wanneer u een herstelling laat uitvoeren, 
 krijgt u een factuur met het Eurogarant-
 erkenningsnummer dat toebehoord aan de 
 door u gekozen schadehersteller.

 U kan binnen de 3 jaar na factuurdatum van 
 de uitgevoerde herstelling gratis een controlebezoek 
 aanvragen bij het bedrijf dat de herstelling
 uitvoerde.

De garantie wordt verleend volgens voorwaarden 
(zie www.eurogarant.be) bepaald en beheerd 

door het AIRC, de Internationale Vereniging van 
Koetswerkherstellers, waarvan Febelcar lid is, onder de 

benaming Eurogarant.

Ontdek mijnbluts.be

Mijnbluts.be brengt u in contact met het volledige 
Belgische netwerk van Eurogarant-schadeherstellers. 

Indien u een schade wilt aangeven dan is mijnbluts.be 
het perfecte hulpmiddel voor u, gemakkelijk in gebruik 
en 100% online (computer, tablet en smartphone). 

Het is bovendien snel en eenvoudig  in gebruik: 
u bezorgd de nodige informatie over de schade naar 
de door u gekozen schadehersteller en die contacteert
u binnen de 2 werkdagen.

Hoe gaat u aan de slag?

 Ga naar mijnbluts.be 

 Selecteer de beschadigde zone

 Voeg foto's van de schade toe

  Voeg eventueel uw documenten toe

 Kies een schadehersteller

 Geef uw gegevens door



Duurzaamheidslabel

Het Eurogarantbedrijf wordt ook jaarlijks geauditeerd 
op Long Life Repair, het duurzaamheidslabel 
van Eurogarant dat focust op de 3 P’s: 
Planet, People en Profit.

Planet
 gebruik van milieuvriendelijke producten
 lokaal herstellen in plaats van vervangen
 recycleren voor een circulaire economie
 beperken van schadelijke emissies
 letten op verkeersveiligheid

People
 echte vakmensen
 kennis van de nieuwste technieken
 klanten en omgeving zijn belangrijk
 maatschappelijk verantwoord ondernemen

Profit
 budgetvriendelijke herstellingen
 eerlijke en transparante prijzen
 richtlijnen van het merk volgen
 garantie naleven
 fabrieksgarantie behouden
 correcte informatie
 juridisch in orde

Groen, efficiënt en menselijk, de waarden van 
het Belgische kwaliteitslabel Long Life Repair.

Meer info? longliferepair.be

Proficiat!

U koos voor een carrosseriebedrijf dat deel 
uitmaakt van het Eurogarantnetwerk. 

-
Wat dit voor u betekent, ontdekt u hier.

Benieuwd naar meer?
Scan deze QR-code

Uw hersteller:


