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Richtlijnen voor visuele inspectie

Inleiding
Dit document is bedoeld om standaard industrierichtlijnen aan te bieden in de sector van afgewerkte
voertuiglogistiek (FVL). Het doel is - door deze inspectierichtlijnen te promoten - het claimbeheerproces
efficiënter te maken. Zoals altijd hebben individuele OEM-normen, -beleid en -vereisten echter
voorrang.
In dit document wordt beschreven hoe u:
I.
een visuele voertuiginspectie uitvoert en de geconstateerde uitzonderingen verifieert.
II.
de uitzonderingen classificeert als 'transport', 'PDI' of 'garantie' voor claimdoeleinden.
III.
het overdrachtsproces en de aftekenprocedures voor opgemerkte uitzonderingen beschrijft
IV.
de uitzonderingen die zijn opgemerkt tijdens het overdrachtsproces van het voertuig
rapporteert.
Het document is tevens ontwikkeld om een reeks instructies aan te bieden en zo standaardisatie van
processen en richtlijnen in de hele industrie aan te moedigen, met de volgende voordelen:
1. het creëren van een gemeenschappelijke manier van werken in de hele FVL-industrie, in ieder
geval binnen Europa
2. het mogelijk maken van de claimmanagementprocessen
3. het verbeteren van de kwaliteit van het product, de kwaliteit van de logistiek en daarmee
verbonden het verbeteren van de klanttevredenheid
4. helpen bij het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van de kosten in de
toeleveringsketen
De OEM's hanteren verschillende normen en definities over hoe een voertuiginspectie moet worden
uitgevoerd en welke uitzonderingen aangemerkt moeten worden als 'garantie', 'PDI' of 'transport'.
Veel verschillende OEM-normen en -definities zijn uitgebreid onderzocht en - waar mogelijkgecombineerd in dit ene document om gemeenschappelijke en eerlijke richtlijnen te creëren die tot doel
hebben de goedkeuring van de hele industrie te krijgen.
Als onderdeel van de standaardisatie van processen ondersteunt ECG de wereldwijde schadecodes,
ontwikkeld door AIAG, die te vinden zijn in hoofdstuk 1 van hun document Finished Vehicle
Transportation Damage Handling Standards and Guidelines (M-22). Deze codes kunnen worden
gebruikt in elke situatie waar geen specifieke OEM-codes beschikbaar zijn.
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I.

Richtlijnen voor voertuiginspectie en verificatie

Kleding
Voertuiginspecteurs moeten te allen tijde autovriendelijke kleding dragen, namelijk:
• Schoon en propere kleding
• Vrij van zichtbare knopen en sluitingen, ritssluitingen moeten worden afgedekt of beschermd
• Vrij van metaal zoals horloges, ringen of metalen haken voor schoenveters, deze moeten
worden verwijderd of afgedekt
Volgende specifieke items dienen gedragen te worden:
• Jas met hoge zichtbaarheid
• Lange broeken en bovenkledij met lange mouwen hebben de voorkeur (afhankelijk van lokale
regels)
• Gesloten schoenen zijn verplicht, veiligheidsschoenen hebben de voorkeur
Lichtomstandigheden voor de inspectie
Voertuigen mogen alleen worden geïnspecteerd bij voldoende licht. Bij voorkeur natuurlijk daglicht of
gelijkwaardig kunstlicht dit om vergelijkbare inspectie-omstandigheden in de hele toeleveringsketen te
garanderen. Wanneer de verlichting niet voldoende is, is het gebruik van draagbare
verlichtingsapparatuur toegestaan. Het is echter niet acceptabel om de voertuigen in een lichttunnel of
vergelijkbaar intensief verlichte omstandigheden te inspecteren.
Duur van de inspectie
Als algemene richtlijn mag de visuele opleveringsinspectie niet langer duren dan 3 minuten per voertuig
per inspecteur. Dit omvat de tijd die nodig is om het bestuurdersportier te openen en om het interieur te
inspecteren maar is exclusief de tijd die nodig is om documentatie in te vullen of gegevens in te voeren
in een tablet of scanner (in de hand gehouden gegevens-registratie hulpmiddel).
Afstand en hoek
De keuring dient op ongeveer 1 meter afstand van het voertuig te worden uitgevoerd. Detectie van
krassen en puntkrassen (chips) wordt meestal waargenomen onder een hoek van 90° terwijl deuken
gewoonlijk worden waargenomen onder een hoek van 30°. Uitzonderlijk kan het nodig zijn om het
onderste deel van de bumpers nauwkeuriger te controleren om transportschade op te sporen (bijv.
voertuigen met beperkte bodemvrijheid).
Schade verificatie
De inspecteur mag het voertuig alleen benaderen en aanraken als dit helpt bij het valideren van
eventuele schade die tijdens de eerste visuele inspectie is vastgesteld.
Full Body Covers
De Full Body Cover (FBC) mag niet worden verwijderd tenzij deze is beschadigd en er een risico op
schade aan het voertuig bestaat of tenzij deze een veiligheidsrisico voor derden vormt. Als de FBC
beschadigd raakt maar geen veiligheidsrisico vormt, mag deze niet worden verwijderd. Eventuele
schade aan de FBC moet worden gemeld. Visueel bewijs moet worden opgenomen in het
inspectierapport.
Transparante of transportfolie (bijv. wikkelbescherming)
De transportfolie mag niet worden verwijderd tenzij deze (gedeeltelijk) losraakt of beschadigd raakt en
er een risico op schade aan het voertuig bestaat of tenzij deze een gevaar voor de veiligheid van derden.
Als de transportfolie loslaat maar er zich geen veiligheidsrisico voordoet, mag deze niet worden
verwijderd. Eventuele schade aan de transportfolie dient te worden gemeld. Visueel bewijs moet worden
opgenomen in het inspectierapport.
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Zegels
Koffers en deuren met intacte verzegeling mogen tijdens inspectie niet worden geopend. Als de
verzegeling is verbroken, moet dit worden gemeld.
Walkaround (rond het voertuig stappen)
De voertuigkeuring begint normaal gesproken met de verificatie van het VIN-nummer, afhankelijk van
contractuele afspraken. 1
De beste manier is als de walkaround in een zodanige richting wordt uitgevoerd dat de inspecteur het
bestuurdersportier van achteren nadert om een beter zicht te krijgen op schade in dit risicogebied (dwz
voor voertuigen met het stuur links inspecteer met de klok mee en voor voertuigen met het stuur rechts
inspecteren tegen de klok in)
Aanbevolen oplossing voor voertuigen met het stuur links

Voorkant van het voertuig (alleen exterieur) 2
•
•

Inspecteer de volledige voorkant van het voertuig. Bij voertuigen met beperkte bodemvrijheid
kan het nodig zijn om de onderkant van de bumper zorgvuldig te controleren om
transportschade op te sporen.
Stap achteruit en inspecteer de hele voorkant van het voertuig om alle zichtbare elementen aan
de buitenkant na te kijken en zorg ervoor dat u de voorruit eveneens controleert.

Beide zijden van het voertuig 3 4 5 7 8 1
•

Inspecteer de volledige zijkanten van het voertuig inclusief de wielen. De beste manier is als
de walkaround in een zodanige richting wordt uitgevoerd dat de inspecteur het
bestuurdersportier van achteren nadert om een beter zicht te krijgen op schade in dit
risicogebied.

Achterzijde voertuig 6
•

Inspecteer de volledige achterzijde van het voertuig. Het kan nodig zijn om de onderkant van
de bumper en de uitlaatpijp zorgvuldig te controleren om transportschade op te sporen.
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•
•

Stap achteruit en inspecteer de volledige achterzijde van het voertuig om alle zichtbare
elementen aan de buitenkant na te kijken en zorg ervoor dat u de achterruit eveneens
controleert.
Open de kofferbak niet tenzij dit nodig is (bijvoorbeeld om te controleren op losse voorwerpen),
in welk geval er ook een inspectie op schade moet worden uitgevoerd.

Dak 9
•
•

Indien het dak niet vanaf de grond te inspecteren is, kunnen spiegels worden gebruikt
(volgens OEM eisen).
Vermijd het gebruik van andere apparatuur (bijv. ladders) vanwege veiligheids- en
kwaliteitsrisico's.

Bestuurderszijde (interieur) en deuropening bestuurder 10
•
•

Open alleen het bestuurdersportier, inspecteer de bestuurderszijde en de deuropening.
Open passagiersdeuren niet.

Bodeminspectie van EV-batterijpakketten
•

Op het moment van schrijven beginnen OEM's beperkte bodeminspecties van de
batterijpakketten voor elektrische voertuigen in te voeren. Als dit een vast onderdeel wordt van
de inspectieprocedures, zal ECG deze richtlijnen herzien om de beste manieren op dit gebied
weer te geven.

Losse items (OEM-beleidslijst voor losse items beschikbaar op de ECG-website)
•
•
•
•
•

II.

Controleer de aanwezigheid van sleutels/sleutelhangers.
Indien aanwezig en zichtbaar, controleer of de zak/doos met losse items intact is. Als die niet
intact is, moet dit worden gemeld.
Als de losse items zich in de koffer bevinden (en de koffer is niet verzegeld), kan de koffer
worden geopend om ze te inspecteren.
Als de items niet in een zak/doos zitten en er een losse itemslijst is, moeten de items op de lijst
worden gecontroleerd.
Een checklist voor ontbrekende losse items is een uitzondering die indien van toepassing moet
worden gecontroleerd.

Voertuiguitzonderingen - classificatierichtlijnen

Voertuigen worden vaak onderworpen aan meerdere inspecties tussen de vrijgave in de fabriek en de
levering op de eindbestemming. Uitzonderingen die tijdens deze inspecties op het voertuig worden
opgemerkt, vallen onder één van de volgende categorieën (gezamenlijk aangeduid als
"voertuiguitzonderingen"):
1. Transportschade die het gevolg is van logistieke verwerking (bijv. door vrachtwagen- of
spoorvervoerders, voertuigbehandelingsfaciliteiten (PDI) en rederijen)
2. Garantiegebreken (bijv. onvolkomenheden of defecten veroorzaakt tijdens het fabricageproces)
3. Dealer Pre-Delivery Inspection (PDI) uitzonderingen, die geen opeisbare transport- of garantieuitzonderingen zijn, aangezien ze slechts kleine reparatiehandelingen door de dealer vereisen
voorafgaand aan levering aan de klant
4. Andere uitzonderingen
Typische voorbeelden van transportschade:
1. Schade veroorzaakt door fysieke impact die de verflaag aantast waarbij de primer of het metaal
wordt blootgesteld, of die plastic onderdelen aantast waarbij het oppervlaktemateriaal wordt
bekrast of gekerfd (materiaalverlies/ voelbaar met de vingernagel)
2. Schade overeenkomstig met sporen van inbraak
3. Buitenzijde van glas dat bekrast of gebroken is, veroorzaakt door impact en niet door spanning
(bijv. hitte of verkeerde montage)
4

4. Schade onder de Full Body Cover/transitfilm als de hoes/film fysiek beschadigd is (bijv.
gebroken, gescheurd of anderszins aangetast) of als er bewijs is van een impact
5. Beschadiging of vervuiling van het bestuurdersgedeelte van het interieur, duidelijk vandalisme
of misbruik van het interieur (bijv. stuur, stoel)
6. Bandenschade inclusief sneden en groeven in de zijkant of lekke banden (behalve wanneer
een fabrieksschroef de oorzaak is)
7. Velgschade zoals krassen op de buitenvelg, met uitzondering van schade aan de binnenkant
van de velg (tenzij tekenen van aansprakelijkheid van de vervoerder). Schade dicht bij de
wielmoeren of het ventiel wordt beschouwd als schade veroorzaakt tijdens montage
8. Schade aan de onderkant van de voor- en achterbumper veroorzaakt door impact (bijv.
Aanrijding omwile van een foute hellingshoek)
9. Interieurschade
door
binnendringend
water
veroorzaakt
doordat
ramen/deuren/schuifdak/kofferdeksel niet goed gesloten werden, wordt beschouwd als
transportschade, tenzij het tegendeel is bewezen (bijv. mechanische en/of fabrieksproblemen)
10. Ontbrekende onderdelen en accessoires die kunnen worden geïdentificeerd op de checklist
voor losse items
Typische voorbeelden van garantiedefecten:
1. Golvend plaatwerk
2. Vijl-, pers-, slijp- of lasmarkeringen
3. Uitgaande deuken of uitsteeksels in plaatwerk
4. Technische lakproblemen, zoals lopers (verf), overspray, afbladderende verf of vreemd
materiaal (bijv. vuil) in de verf
5. Kleine schilfers, krassen of deuken gevonden onder Full Body Cover/transit film, tenzij er bewijs
is van impact (getuigenissen) of geknoei met de FBC.
6. Spanningsscheuren in glas (bijvoorbeeld door hitte of verkeerde montage)
7. Scheuren of vervormingen in kunststof panelen veroorzaakt door spanning of materiaaldefecten
8. Lakschade veroorzaakt door verkeerd uitgelijnde panelen of lijstwerk (zonder tekenen van
impact op de omliggende gebieden)
9. Gebogen onderdelen veroorzaakt door verkeerde uitlijning
10. Krassen of schilfers aan de binnenkant van de velg en dicht bij de wielmoeren
11. Binnendringend water door slechte afdichtingen, enz.
12. Schade in carrosseriespleten of paneelrandschilfers op gebieden die tijdens het transport niet
toegankelijk zijn (bijv. binnenranden, aangrenzende vaste panelen, enz.)
13. Lekke band veroorzaakt door een fabrieksschroef of de bevestiging ervan
14. Losgemaakte of onjuist geïnstalleerde exterieuronderdelen van het voertuig die geen tekenen
van impact of interferentie vertonen (bijv. emblemen, badges, spatborden, dakrails)
15. Ontbrekende, vervuilde of beschadigde interieurcomponenten buiten de bestuurderszijde maar
zonder duidelijke tekenen van LSP-aansprakelijkheid
16. Onjuist geïnstalleerde interieurcomponenten
17. Herhaalde uitzonderingen van hetzelfde type schade op dezelfde locatie die geen typische
transportschade zijn (Deze kunnen worden doorverwezen naar de OEM of zijn aangestelde
claimagent voor bevestiging van garantiedefecten.)
18. Als er een claim wordt ingediend voor een los artikel dat ontbreekt maar niet op de checklist
voor losse artikelen staat, wordt dit beschouwd als een garantieclaim

Typische voorbeelden van uitzonderingen voor inspectie vóór levering:
Dit zijn uitzonderingen die niet specifiek betrekking hebben op transportschade of fabrieks-/garantieuitzonderingen. Herstel hiervan valt onder de pre-leveringsverantwoordelijkheden van de dealer en
mag niet in rekening worden gebracht bij de OEM als garantieclaim of bij de LSP als
transportschadeclaim. De dealer is verantwoordelijk voor dergelijke kleine PDI-reparatiekosten,
waaronder:
1. Kleine oppervlakkige krassen of slijtage die kunnen worden weggepolijst als onderdeel van de
voorbereiding van een nieuw voertuig (will polish out, WPO)
2. Kleine verfschilfers (voornamelijk paneelrandschilfers) en oneffenheden die met een penseel
kunnen worden gecorrigeerd (met kwast bijwerken, BTU). Het bijwerken van kleine schilfers
en krassen is de verantwoordelijkheid van de dealer onder PDI.
3. Andere kleine verf gerelateerde problemen die kunnen worden opgelost door het aangetaste
gebied te polijsten of te reinigen
4. Lichte vervuiling van het interieur
5

5. Reinigingen van de buitenkant van het voertuig van vuil tijdens het transport.
Andere uitzonderingen
Deze uitzonderingen op de buitenkant van het voertuig worden gewoonlijk niet als transportschade
beschouwd, tenzij duidelijk bewijs de verantwoordelijkheid van LSP ondersteunt. Ze moeten worden
gemeld en de OEM kan waar nodig ook op de hoogte worden gebracht. Elk uitzondering zal van
geval tot geval worden bekeken om de verantwoordelijkheid, indien mogelijk, vast te stellen. Er is
geen standaard manier om met deze problemen om te gaan, zoals:
1. Milieuafval, materiaal in de lucht of vogeluitwerpselen
2. Industriële neerslag
3. Vloeistofdruppels (bijv. van andere voertuigen)
4. Spoorstof
5. Vliegende roest
6. Zure regen
7. Hagel
8. Storm
9. Overstromingen
10. Schade aan EV-bodembatterijen
11. Alle andere schade veroorzaakt tijdens het transport, maar niet opeisbaar tegenover de LSP
vanwege de locatie en aard (bijvoorbeeld: barsten van verfbellen tijdens transport, enz.)
Opmerking
Schade of verlies veroorzaakt door vandalisme en diefstal wordt algemeen beschouwd als
transportschade.

III.

Overdracht inspectie en aftekenprocedures

Het wordt aanbevolen dat partijen die betrokken zijn bij FVL (LSP's en/of hun aangestelde
vertegenwoordigers) een onpartijdige voertuiginspectie uitvoeren op elke overdrachtslocatie, ongeacht
de omgevingsomstandigheden.
Een overdrachtslocatie wordt gedefinieerd als een locatie waar de verantwoordelijkheid voor het
voertuig zal veranderen van de ene partij (leverende partij) naar de andere (ontvangende partij) in de
toeleveringsketen van het afgewerkte voertuig tussen de vrijgave van de fabriek en de eindbestemming.
De ontvangende partij moet voertuigen onmiddellijk op eventuele uitzonderingen inspecteren in
aanwezigheid van de leverende partij en/of hun aangestelde vertegenwoordiger (in lijn met de
internationale verdragen), tenzij anders overeengekomen tussen de partijen of contractueel bepaald.
Dit kan ook speciale omstandigheden omvatten (bijv. nachtlevering voor wegtransport, enz.) en
verlengde inspectietermijnen.
Wanneer door de ontvangende partij een uitzondering op het voertuig wordt geconstateerd, liggen de
verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheden bij de leverende partij tenzij het tegendeel wordt
bewezen. (bijv. reeds bestaande en eerder gemelde uitzonderingen of uitzonderingen die op basis van
de classificatie buiten de verantwoordelijkheid van de LSP vallen)
Idealiter moeten alle waargenomen uitzonderingen op het voertuig worden genoteerd op
vrachtdocumenten en/of andere geschikte onderzoeksdocumentatie en moeten ze handmatig of digitaal
door beide partijen worden ondertekend om de waargenomen uitzonderingen te erkennen.
Uitzonderingsrapport voertuig of Vehicle Exception Report (VER)
Indien geen specifiek OEM-document voor de notatie van de voertuiguitzonderingen beschikbaar is,
kan het ECG Vehicle Exception Report (VER) worden gebruikt (zie bijlage 2). Het VER-document is niet
uitsluitend bedoeld voor het noteren van transportschade ,maar kan ook worden gebruikt om elke
andere voertuiguitzondering te melden (bijv. PDI, garantie of andere).
Het ondertekenen van het VER-document bij de opleveringskeuring betekent niet dat de afleverende
partij aansprakelijkheid aanvaardt voor de op het VER-document vermelde voertuiguitzonderingen. Het
6

ondertekenen van het VER-document geeft uitsluitend aan dat beide partijen het erover eens zijn dat
de voertuiguitzonderingen werden vastgesteld tijdens het overdrachtsproces.
Elke opmerking met betrekking tot een enkele voertuiguitzondering kan worden opgenomen in het
gedeelte "Opmerkingen" naast de voertuiguitzonderingen (laatste kolom). Elke opmerking over de
opleveringsinspectie kan worden opgenomen in het gedeelte "Algemene opmerkingen" onder de
voertuiguitzonderingen.
Opmerking: Partijen bij de opleveringsinspecties kunnen de notatie van PDI of Garantie niet gebruiken
als een automatische ontkenning van aansprakelijkheid. Als een voertuiguitzondering niet kan worden
gerepareerd met behulp van standaard PDI-technieken en/of onder voorbehoud van arbitrage door de
OEM of hun aangestelde claimvertegenwoordiger (zie Geschillenbeslechting), wordt dit via het normale
claimproces in rekening gebracht.
Het VER-document wordt alleen gedeeld tussen de aanwezige partijen (leverende en ontvangende
partij) en reist niet mee met het voertuig. Elke opleveringsinspectie zal normaal gesproken een "frisse
blik"-benadering hebben.
De leverende partij wordt in de gelegenheid gesteld de geconstateerde uitzonderingen niet te
aanvaarden. Bij de eventuele tegeninspectie kan de ontvangende partij de schadeclassificatie
aangeven volgens de gegeven OEM-richtlijnen.
De ontvangende partij mag het voertuig niet verplaatsen of hanteren totdat de leverende partij op de
hoogte is gesteld van de voertuiguitzonderingen. Op het moment dat het voertuig wordt verplaatst of
behandeld door de ontvangende partij, wordt deze geacht de verantwoordelijkheid op zich te hebben
genomen en eventuele aansprakelijkheid te hebben aanvaard.
Na afronding van de tegen-inspectie of het besluit van de leverende partij om geen tegen-inspectie uit
te voeren, wordt het opleveringsproces als voltooid beschouwd.
Na voltooiing van het overdrachtsproces moeten alle uitzonderingen op een traceerbare manier en zoals
vereist beschikbaar worden gesteld aan de leverende partij en andere betrokken partijen (bijv. de OEM
of hun aangestelde vertegenwoordiger), dit om het claimbeheerproces en eventuele
geschillenbeslechting te vergemakkelijken .
Alle inspecties moeten worden uitgestuurd in overeenstemming met de gegeven OEM-vereisten.
De OEM moet op de hoogte worden gesteld van omstandigheden waarbij de inspectie niet in
overeenstemming is met de voertuiginspectieprocessen, b.v. onjuiste kleding, slechte
parkeeromstandigheden, te veel licht, te dichtbij en/of te lang inspecteren in vergelijking met
geaccepteerde praktijken, etc.
Geschillenbeslechting (OEM-arbitrage)
Idealiter moeten de ontvangende en leverende partijen eventuele geschillen met betrekking tot de
classificatie van voertuiguitzonderingen oplossen voordat de voertuiginspectiegegevens worden
verzonden naar alle andere betrokken partijen (bijv. de OEM of hun aangestelde schaderegelaar).
Als er een geschil is over de classificatie van een uitzondering tussen de leverende en ontvangende
partijen op een overdrachtslocatie in de toeleveringsketen, moeten beide partijen hun opmerkingen
toevoegen, de vrachtdocumenten en/of andere geschikte onderzoeksdocumentatie ondertekenen en
dateren. Het leveringsproces van het voertuig mag in geen geval worden vertraagd.
De verantwoordelijkheid voor geschillenbeslechting ligt bij de entiteit die het contract voor de
voertuigdistributie uitgeeft. De OEM-inspectienormen vormen de basis voor geschillenbeslechting.
Uiteindelijk zal het aangewezen OEM-kantoor, dat de inspectienorm definieert en/of de aangewezen
schaderegelaar, de uiteindelijke bemiddelaar zijn bij geschillenbeslechting en niet de andere partijen die
bij het proces betrokken zijn, zoals LSP, dealer, goedgekeurde reparatie-locatie of NSC. Dit betekent
dat een besluit normaal gesproken niet op nationaal of marktniveau mag worden genomen maar op
regionaal niveau. (b.v. Europees hoofdkantoor)
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Als de einddealer van mening is dat de marktomstandigheden een hoger kwaliteitsniveau vereisen dan
commercieel aanvaardbaar is in overeenstemming met de OEM-kwaliteitsnorm, dan moet hij dit met de
fabriek overeenkomen en alle kosten in verband met dergelijke 'upgrades' vergoeden buiten het
gebruikelijke claimproces om .
De OEM en/of de aangestelde schaderegelaar is verantwoordelijk voor het toetsen van alle claims aan
de leveringsvoorwaarden en aan de redelijkheid van reparatiekosten en -methodiek, gebaseerd op
lokale marktomstandigheden.
IV.

Rapportage vereisten

Het melden van de voertuiguitzonderingen dient altijd te gebeuren in overeenstemming met de geldende
OEM-eisen, inclusief de specifieke OEM-codificatie en -classificatie. Als er echter geen specifieke OEMcodering en/of classificatie beschikbaar is als onderdeel van de standaardisatie van processen,
ondersteunt ECG de wereldwijde schadecodes, ontwikkeld door AIAG, die te vinden zijn in hoofdstuk 1
van hun Finished Vehicle Transportation Damage Handling Standards. en Richtlijnen (M-22) document.
In deze paragraaf gaan we in op de minimale rapportagevereisten voor voertuiguitzonderingen die voor
alle betrokken partijen beschikbaar moeten zijn.
Er zijn voordelen verbonden aan het bereiken van een volledig gedigitaliseerd inspectieproces voor de
overdracht van voertuigen, de uitgebreide registratie en rapportage van alle voertuiguitzonderingen in
de toeleveringsketen. Alle verkregen inspectiegegevens die de voertuiguitzonderingen identificeren,
moeten de volgende items bevatten:
1. VIN-nummer (17 cijfers)
2. Merk en model
3. Leveringsdatum (overdracht van verantwoordelijkheid) – levering/ontvangst
4. Inspectiedatum & tijd
5. Inspectielocatie
6. Aanleverende partij
7. Ontvangende partij
8. Vervoerswijze (weg, spoor, zee, enz.)
9. Deel/schadegebied
10. Soort uitzondering (schade)
11. Omvang/ernst
De minimumvereiste voor het melden van voertuiguitzonderingen stelt dat fotografisch bewijs van de
waargenomen uitzondering steeds aanwezig dient te zijn. Foto's zijn een zeer belangrijk onderdeel van
het claimbeheerproces en het niet verstrekken van duidelijke foto's in overeenstemming met deze
richtlijnen kan van invloed zijn op de acceptatie en autorisatie van een claim.
Het is essentieel dat het beeld scherp is en van voldoende kwaliteit en resolutie is, opdat de uitzondering
duidelijk zichtbaar is. Per uitzondering moeten minimaal drie foto's worden gemaakt, zie onderstaande
voorbeelden. Deze moeten omvatten:
•
•
•

Close-upbeeld van voertuiguitzondering (idealiter met een meetinstrument voor kalibratie)
Uitzondering deel/schadegebied van voertuig (vanaf ongeveer 1 meter afstand)
VIN-label (of document met VIN indien nodig)

Elke extra foto die de schaderegelaar zou kunnen helpen om het type en de omvang/ernst van de
uitzondering op het voertuig beter te begrijpen, kan worden toegevoegd.

8

V.

Woordenlijst

AIAG

Automotive Industry Action Group

Chip of puntkras

Een gebied waar verf ontbreekt, veroorzaakt door impact.

Compound

Elke plaats waar voertuigen opgeslagen worden of vervoerd
binnen de toeleveringsketen van FVL.

Compoundbeheerder

De contractpartner die de compound operationeel beheert.
Vaak aangeduid als LSP's.

FVL

Finished Vehicle Logistics ook wel uitgaande logistiek
genoemd.

Groef

Schade waarbij een holte in het oppervlak ontstaat. Verlies
van materiaal.

Krasschade

Resulterend in een lineaire markering of snede in het
oppervlak. Kan met de vingernagel worden gevoeld.

LSP

logistiek dienstverlener. Elke organisatie die logistieke
diensten levert (normaal gesproken een vervoerder of
samengestelde operator)

Schadevertegenwoordiger

Een derde partij die door de OEM is aangesteld om alle
claims te beheren die voortvloeien uit voertuiguitzonderingen
binnen de FVL-toeleveringsketen tegen de LSP.

Scuff

Schade die resulteert in een schraapvlek die het
oppervlaktemateriaal niet breekt.

Uitzondering of schade

Alles wat tijdens de keuring op het voertuig wordt opgemerkt
en tot de volgende categorieën behoort: transportschade;
garantie defect; PDI-uitzondering of andere uitzondering.

Vervoerder

De entiteit met wie de OEM of een van de aan haar gelieerde
ondernemingen de overeenkomst voor het vervoer van
voertuigen (bijvoorbeeld over de weg, per spoor of per schip)
of op intermodale basis heeft gesloten, of een vervangende
vervoerder. Vaak aangeduid als LSP's.

Vrijgave fabriek

Overdrachtspunt in de fabriek tussen OEM & LSP

9

Bijlage 1
Afbeeldingen over schadetypes

10

Typische voorbeelden van transportschade
1. Schade veroorzaakt door fysieke impact die de verflaag aantast waarin de primer of het
metaal wordt blootgesteld, of die plastic onderdelen aantast waarbij het oppervlaktemateriaal
wordt bekrast of gekerfd (materiaalverlies / voelbaar met de vingernagel)

2. Schade met sporen van inbraak

3. Buitenglas bekrast of gebroken, veroorzaakt door impact en niet door stress (bijv. hitte of
verkeerde montage)

4. Schade onder de Full Body Cover/transitfilm als de hoes/film fysiek beschadigd is (bijv.
gebroken, gescheurd of anderszins aangetast) of als er bewijs is van een impact

5. Beschadiging of vervuiling van het bestuurdersgedeelte van het interieur en duidelijk
vandalisme of misbruik van het interieur (bijv. stuur, stoel)

6. Bandenschade inclusief sneden en groeven in de zijwanden of lekke banden (behalve
wanneer een fabrieksschroef de oorzaak is)

7. Velgschade zoals krassen op de buitenvelg, met uitzondering van schade aan de binnenkant
van de velg (tenzij tekenen van aansprakelijkheid van de vervoerder) en dichtbij de
wielmoeren of ventiel die worden beschouwd als schade veroorzaakt tijdens montage

8. Schade aan de onderkant van de voor- en achterbumper veroorzaakt door impact (bijv.
Aanrijding omwile van een foute hellingshoek)

9. Interieurschade
door
binnendringend
water
veroorzaakt
doordat
ramen/deuren/schuifdak/kofferdeksel niet goed gesloten zijn, wordt beschouwd als
transportschade, tenzij het tegendeel is bewezen (bijv. mechanische en/of fabrieksproblemen)

Typische voorbeelden van garantiedefecten
1. Golvend plaatwerk

2. Vijl-, pers-, slijp- of lasmarkeringen

3. Uitgaande deuken of uitsteeksels in plaatwerk

4. Technische lakproblemen, zoals verfloopjes, overspray, zakken, blaren, sinaasappelschil,
afbladderende verf of vreemd materiaal (bijv. vuil) in de verf

5. Kleine schilfers, krassen of deuken gevonden onder Full Body Cover/transit film, tenzij er
bewijs is van impact (getuigenissen) of geknoei met de film

6. Spanningsscheuren in glas (bijvoorbeeld door hitte of verkeerde montage)

7. Scheuren of vervormingen in kunststof panelen veroorzaakt door spanning of
materiaaldefecten

8. Lakschade veroorzaakt door verkeerd uitgelijnde panelen of lijstwerk (zonder tekenen van
impact op de omliggende gebieden)

9. Gebogen onderdelen veroorzaakt door verkeerde uitlijning

10. Krassen of schilfers aan de binnenkant van de velg en dicht bij de wielmoeren

11. Binnendringend water door slechte afdichtingen, enz.

(Slechte zegels)

12. Schade in carrosseriespleten of paneelrandschilfers op gebieden die tijdens het transport niet
toegankelijk zijn (bijv. binnenranden, aangrenzende vaste panelen, enz.)

13. Lekke band veroorzaakt door een fabrieksschroef of de bevestiging ervan

14. Losgemaakte of onjuist geïnstalleerde exterieuronderdelen van het voertuig die geen tekenen
van impact of interferentie vertonen (bijv. emblemen, badges, spatborden, dakrails)

15. Ontbrekende, vervuilde of beschadigde interieurcomponenten buiten de cockpit van de
bestuurder of binnen de cockpit, maar zonder duidelijke tekenen van LSP-aansprakelijkhe

(Zetels achterbank, geen onderdeel van standaard visuele inspectie)

16. Onjuist geïnstalleerde interieurcomponente

PDI-uitzonderingen
als ze door de dealer kunnen worden verholpen als onderdeel van het standaard PDI-proces
(afhankelijk van de uiteindelijke beslissing van de OEM of hun vertegenwoordiger)

Bijlage 2
Vehicle Exception Reports
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Vehicle Exception Report
Passenger Vehicle
Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions

VIN (17digits)

Make

Vehicle Splat Chart

Model

Handover Date (if available)
No

Yes

Damaged or Loose

Full Body Cover
Transit Film / Partial Cover
Comments
Part / Area

Type

Extent

(if familiar with the OEM classification of the vehicle
exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

No

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode
From
Factory
Road
Rail
Sea
Barge
Compound
PDI
Dealer
Inspection
Location

Delivering Party

To

Receiving Party

Transport ID
(vessel name, truck reg, train code, etc.)

Company

Inspector Name

Signature (& Stamp)

Inspection Date

Inspection
Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions
reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during the
handover inspection.

Vehicle Exception Report
Pick-up Truck
Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions

VIN (17digits)

Make

Vehicle Splat Chart

Model

Handover Date (if available)
Yes

No

Full Body Cover
Transit Film / Partial Cover
Comments
Part / Area

Type

Extent

(if familiar with the OEM classification of the vehicle
exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

No

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode
From
Factory
Road
Rail
Sea
Barge
Compound
PDI
Dealer
Inspection
Location

Delivering Party

To

Receiving Party

Transport ID
(vessel name, truck reg, train code, etc.)

Company

Inspector Name

Signature (& Stamp)
Inspection
Date

Inspection
Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions
reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during
the handover inspection.

Vehicle Exception Report
Panel Van
Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions

VIN (17digits)

Make

Vehicle Splat Chart

Model

Handover Date (if available)
Yes

No

Full Body Cover
Transit Film / Partial Cover
Comments
Part / Area

Type

Extent

(if familiar with the OEM classification of the vehicle
exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

No

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode
From
Factory
Road
Rail
Sea
Barge
Compound
PDI
Dealer
Inspection
Location

Delivering Party

To

Receiving Party

Transport ID
(vessel name, truck reg, train code, etc.)

Company

Inspector Name

Signature (& Stamp)
Inspection
Date

Inspection
Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions
reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during
the handover inspection.

AIAG Global damage codes
Damage area codes
01

Antenna/Antenna Base

26

Headliner

51

Open

76

Right Rear Tire

02

27

Hood

52

Deck Lid/Tailgate/Hatchback

77

Right Rear Wheel/Rim

28

Keys

53

Sunroof/T-Top

78

Right Front Tire

29

Keyless Remote

54

Undercarriage - Other

79

Right Front Wheel/Rim

30

Mirror-Outside - Left

55

Cargo Area - Other

80

Cowl

31

Mirror-Outside - Right

56

Gas/Cap Cover

32

Major Damage/Auction

57

Vinyl/Convertible Top/Tonneau
Cover
Wheel Covers/Caps/Rings

81

07

Battery/Box
Bumper/Cover/ExtFront
Bumper/Cover/Ext-Rear
Bumper Guard/StripFront
Bumper Guard/StripRear
Door-Back Cargo, Right

82

Fender-Rear Left

08

Door-Back Cargo, Left

33

Audio/Video Player

58

Radio Speakers

83

09

Door-Right Cargo

34

TV/DVD Screen

59

Wipers, all

84

Fender-Rear Right
Tools/Jacks/Spare-Tire Mount +
Lock

60

Special use code

85

Communication/GPS Unit

61

Box Interior, Pickup

86

Parking Sonar System

03
04
05
06

10

Door-Left Front

35

11

Door-Left Rear

36

12

Door-Right Front

37

13

Door-Right Rear

38

14

Fender-Left Front

39

Rocker Panel/Outer Sill Left
Rocker Panel/Outer Sill Right
Roof

62

Entire Vehicle

87

Open

Running Board/Step - Left
Running Board/Step Right

63

Rails, Truckbed/Lightbar

88

64

Spoiler/Deflector-Rear

89

Open
Trailer Hitch, Wiring Harness, Tow
Hooks

40

Spare Tire/Wheel

65

Luggage Rack (Strips Drip Rail)

90

Frame

41

66

Dash/Instrument Panel

91

Exhaust System

67

Cigarette Lighter/Ashtray

92

License-Bracket

18

Quarter Panel/Pick-Up
Box - Left
Fender-Right Front
Quarter Panel/Pick-Up
Box - Right
Front Floor Mats

43

Open
Splash Panel/Spoiler Front
Open

68

Carpet - Front

93

Steering Wheel/Airbag

19

Floor Mats Rear

44

Gas Tank

69

Center Post, Right

94

Seat-Front Left

20

Glass Windshield

45

Tail Light/Hardware

70

Center Post, Left

95

Seat-Front Right

21

Glass Rear

46

Open

71

Corner Post

96

Seat-Rear

22

Grille

47

Open

72

Left Front Tire

97

Carpet-Rear

23

Accessory Bag/Box
Headlight/Cover/Turn
Signal
Lamps-Fog/Driving/Spot
Light

48

Trim Panel-Front Left
CD Changer Separate
Unit

73

Left Front Wheel/Rim

98

Interior - Other

74

Left Rear Tire

99

Engine Compartment - Other

Trim Panel-Front Right

75

Left Rear Wheel/Rim

15
16
17

24
25

42

49
50

Damage type codes
01

Bent

12

Scratched – except glass

25

Decal / paint strip damaged

02

Broken / Major damage

13

29

Contamination - exterior

03

Cut

14

30

Fluid spillage exterior

04

Dented – paint broken
Chipped – except glass & panel
edge

15

34

Panel edge chipped

36

Part / option not as invoiced

06

Cracked – Except glass

19

37

Hardware exterior - damaged

07

20

38

Hardware exterior – loose / missing

21

Glass – broken

39

Jumped chocks

09

Gouged
Missing – except moulding /
emblem
Scuffed

Torn
Dented – pant / chrome not
damaged
Full Body Cover present - damaged
Moulding / weather strip / emblem
damaged
Moulding / weather strip / emblem
missing
Gass - cracked

22

Glass - chipped

40

Thermal event

10

Interior stained / soiled

23

Glass - Scratched

41

Cock spacing issue

11

Punctured

24

Marker light / turn light damage

42

End door spacing

05

08

18

Damage severity codes
1

Less than and including 1 inch

Less than 3cm

2

Over 1 inch up to and including 3 inches

From 3cm up to 8cm

3

Over 3 inches up to and including 6 inches

From 8cm up to 15cm

4

Over 6 inches up to and including 12 inches

From 15cm up to 30cm

5

Over 12 inches

30cm and over

6

Missing / major damage

Amendment proposal THE FORM CAN BE SENT BY E-MAIL TO info@ecgassociation.eu
NAME OF THE DOCUMENT

VERSION

DATE

Amendment proposed by :
NAME / POSITION

COMPANY ADDRESS

TELEPHONE

E-MAIL

Current wording/page number

Proposed version

Signature

Date

ECG
BluePoint Brussels
Boulevard A. Reyers 80
1030 Brussels I Belgium
Tel: +32 2 706 82 80
info@ecgassociation.eu
ecgassociation.eu

