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Schademeter
Damage rulers

Gebruik deze linialen om:
• de lengte v.d. kras op te meten
• de diameter v.d. deuk op te meten
• de grootte van de schaafplek op te 

meten.

Kijk voor meer informatie op 
www.athlon.com

Use the rulers to:
;hctarcs eht fo htgnel eht erusaem  •
;tned eht fo retemaid eht erusaem  •

.eparcs eht fo ezis eht erusaem  •

For more information, go to
www.athlon.com Hulp nodig? Need help?

036 547 44 66
Schademeter
Damage rulers

getting you there getting you there



Met deze Schademeter van Athlon kunt 
u zelf constateren of een schade onder 
de noemer ‘gebruiksschade’ valt of niet. 
Gebruiksschades zijn kleine, acceptabele 
schades aan de auto die ontstaan 
ondanks de zorgvulidge omgang van de 
leaserijder.

Wat moet u doen wanneer 
u constateert dat het om 
gebruiksschade gaat?

Wat moet u doen wanneer u 
constateert dat het niet om 
gebruiksschade gaat?
Neem contact met ons op via 
telefoonnummer: 036 547 44 66. 
Wij helpen u graag verder.

De Schademeter vertelt u welke schades 
wij accepteren. De linialen van de 
Schademeter helpen u te constateren of 
een schade onder gebruiksschade valt.

Kijk dan op www.athlon.com of 
bel met de Driver Desk via 
036 547 44 66.

Acceptabele gebruiksschade:

Krassen
•  welke zijn weg te polijsten met een

maximale lengte van 10 cm

 

 

Deuken
• 

 
met een maximale diameter van 
2,5 cm en maximaal 2 deuken per 
carrosserieonderdeel (bijvoorbeeld
deur, spatbord, dak, enz.)

 

Schaafplekken
•  met een maximale grootte 

op bumpers van 2 bij 5 cm

Steenslag
•  op voorruit en carrosserie 

door normaal gebruik
•  op verlichting, mits verlichting 

nog voldoet aan APK-richtlijnen

Kijk voor een complete toelichting op 
www.athlon.com

Using these Damage Rulers by Athlon, 
you will be able to see if damages are 
‘usage damage’ or not. Damage because 
of normal usage is minor, acceptable 
damage that occurs to the vehicle despite 
of careful use by the lease driver.

What do you have to do if you notice 
that the damage to your vehicle 
is normal usage damage?
You don’t have to do anything.

What do you have to do if you 
notice that the damage is not 
just normal usage damage?
Please contact us at telephone 
number +31 36 547 44 66. 
We will be happy to help you.

The Damage rulers tell you the types 
of damage we accept. The rulers 
will help you ascertain whether 
the damage can be considered to 
be the result of normal usage.

Do you have any questions?
Please go to www.athlon.com or 
phone the Driver Desk at +31 36 547 44 66.

Acceptable usage damage:

Scratches
•  that can be polished away to a

maximum length of 10 cm 

Dents
• to a maximum diameter of 2.5 cm 

and a maximum of 2 dents per 
body component (for example 
door, mudguard, roof, etc.)

Scrape marks
•  to a maximum area on 

bumpers of 2 by 5 cm

Stone marks
•  to windshield and bodywork 

because of normal use
•  to lighting, provided that the lighting 

still complies with MOT guidelines

For more information, please 
consult www.athlon.com

U hoeft niets te doen.


