
Financieringsmogelijkheden  
en diensten   
voor particulieren. 

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
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Ontdek alle formules  
voor financiering, 
verzekering en onderhoud 
op maat van u en uw SEAT.

1     AutoCredit = Lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag. Klassieke Financiering = Lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen. 
Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel 
te 1050 Brussel, Maliestraat 50. RPR Brussel 0841.046.715., agent (FSMA 109705A) van CARDIF Levensverzekeringen (code 979), IBAN BE 97 4 8 29 0 680 3149. info@vdfin.be

2   Personal Lease is een overeenkomst met de n.v. D’Ieteren Lease (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance). Maatschappelijke zetel: 
Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg – België – RPR Leuven 0402623937. D’Ieteren Lease n.v. is een niet-verbonden agent (FSMA 20172A) van P&V 
Verzekeringen cvba (code 0058).

VERZEKERING EN ONDERHOUD  
Wenst u een all-in formule?

Verzekering Onderhoud 

FINANCIERING EN HUUR  
Wenst u eigenaar te worden van het voertuig?

Ja

Wenst u een gegarandeerde terugname  
van uw wagen als het contract ten einde is?

Ja

AutoCredit1

Nee

Klassieke Financiering1

Personal Lease2 

Nee
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Financiële 
diensten  
van SEAT :
oplossingen  
op maat. 

AutoCredit
•  Dankzij deze soepele financieringsformule worden uw maandaflossingen nauwkeurig berekend op  

basis van een vooraf bepaalde looptijd en hoeveelheid kilometers. 

•  Omdat u enkel voor het werkelijke gebruik van uw auto betaalt, kunt u opteren voor een voertuig 
met meer uitrusting en/of van een hogere categorie.

•  Ook op het einde van het contract biedt AutoCredit u flexibiliteit:  
u houdt uw wagen, of u kiest een nieuw model.

Voorschot Maandelijkse aflossingen Laatste verhoogde 
maandaflossing

Einde van het contract
• de auto houden
• de auto teruggeven
• de auto inruilen voor  

een nieuwe SEAT
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Klassieke Financiering

Personal Lease

•  U betaalt elke maand een vast bedrag terug, waarbij u een scherpe interestvoet geniet 
en geen dossierkosten betaalt. Uw SEAT-verdeler is uw enige aanspreekpunt.

• Op het einde van het contract is uw auto volledig terugbetaald.

U huurt als particulier gedurende 2, 3, 4 of 5 jaar een wagen voor lange termijn.  
Daarbij kunt u diensten ‘à la carte’ kiezen zoals:

• Verzekeringen en materiële schade

• Onderhoud en herstellingen

• Banden

• Wegbijstand

• Vervangwagen

• Tankkaart

• Carwash

• de auto houden
• een nieuwe SEAT kopen

Voorschot Maandelijkse betalingen

Einde van het contract

Voorschot Huurprijzen Restwaarde

Einde van het contract
• teruggave van de auto
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U kiest de formule die u wenst.
•  MODULARITEIT   

U kunt zelf uw verzekeringspakket samenstellen. 

•  FLEXIBILITEIT   
U kunt op elk moment voor een andere formule kiezen. 

•  VRIJHEID VAN KEUZE  
U hebt de keuze uit 3 Omniumformules met een waardebehoud van 6, 24 of 36 maanden.

Wenst u meer informatie? Een offerte? U kan ons bereiken op het gratis nummer 0800/38 100  
of surf naar www.seatinsurance.be

Om u nog beter te begeleiden in uw keuze, staan onze medewerkers voor u klaar van maandag  
tot vrijdag van 9u tot 17u.  

Met SEAT Insurance  kiest u voor een autoverzekering aangepast 
aan uw behoeften en rijdt u met een gerust gemoed.

U kiest welke formule het best past bij uw verwachtingen of wensen.

SEAT Insurance
Zeker van de juiste keuze!

https://www.seatinsurance.be/vah.nsf/CMSWebPage?ReadForm&Aff=SEAT&PageID=HOME&Lng=NL
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SEAT insurance3 is gemaakt op uw maat en biedt u nog andere voordelen.
• Een levenslange Bonus-Malus -2.

• Een snellere daling van de Bonus-Malus voor jonge bestuurders.

•  Verzekerd indien BOB: de schade aan uw auto wordt vergoed als u hem aan  
een andere bestuurder toevertrouwt wanneer u zelf te veel gedronken hebt.

• € 0 vrijstelling in Mini Omnium.

•  Een verlaagde vrijstelling in Maxi Omnium indien u uw wagen laat herstellen  
in een erkende garage.

• -26 jaar: weCover4 beloont verantwoordelijke bestuurders.

En bijkomende kortingen als:
• Uw auto uitgerust is met moderne veiligheidstechnologieën.  

• U over een garage of carport beschikt.

• U minder dan 10.000 km per jaar rijdt.

3  SEAT Insurance is een autoverzekering en een commerciële benaming van een product van Actel – merk van P&V Verzekeringen cvba. 
4  weCover is een onderdeel van SEAT Insurande en is onderworpen aan voorwaarden waarvan u de informatie terugvindt op www.seatinsurance-wecover.be

https://www.seatinsurance-wecover.be/nl/home
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5  Voor alle formules van de Maxi Omnium wordt het bedrag van de vrijstelling bepaald in functie van de cataloguswaarde van het voertuig. Voor meer informatie, 
bezoek onze website www.seatinsurance.be

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering SEAT Insurance die door P&V Verzekeringen ontwikkeld werd en 
waarop het Belgische recht van toepassing is. Op de verzekering SEAT Insurance zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde 
risico van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden van dit product aandachtig te lezen vóór de inschrijving. Ze zijn beschikbaar op 
de website www.actelaffinity.be/avauto of op eenvoudig verzoek aan een sales adviseur van ons contact center. De verzekeringsovereenkomst wordt 
aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een sales adviseur van het 
contact center, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te 
verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per brief (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), per e-mail  
klacht@actel.be of telefonisch 02/250.90.60. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen 
(De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02 547 5 8 71 of per mail info@ombudsman.as  (www.ombudsman.as). 
V.U.: P&V Verzekeringen cvba – Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

Maxi Omnium

BA (verplicht) Mini Omnium BASE PLUS PREMIUM

Burgerlijke 
Aansprakelijkheid     

Bijstand na ongeval 
+ vervangwagen     

Glasbreuk    

Diefstal of poging  
tot diefstal    

Natuurrampen    

Aanrijding met dieren    

Brand    

Materiële schade   

Vandalisme   

Waardebehoud Niet van  
toepassing

Onmiddellijke  
afschrijving 6 maanden 24 maanden 36 maanden

Vrijstelling Niet van  
toepassing €0 Vast bedrag5 Vast bedrag5 Vast bedrag5

https://www.seatinsurance.be/vah.nsf/CMSWebPage?ReadForm&Aff=SEAT&PageID=HOME&Lng=NL
http://www.actelaffinity.be/avauto
https://www.ombudsman.as/nl
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SEAT weCare
Een onderhouds contract  
op maat.

6   SEAT weCare is een commerciële benaming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v. en een product van D’Ieteren n.v. met maatschappelijke zetel te B-1050 Brussel, 
Maliestraat 50, KBO 0403 448 140. Lees onze algemene contractvoorwaarden voor de precieze dekking op www.seatwecare.be. 

7  Uitgezonderd banden, zonder specifieke clausule in het contract.
8   SEAT weCare is een bijstandscontract voor het merk SEAT, uitgewerkt in samenwerking met VAB. De verzekerde prestaties worden gegarandeerd door de Europese Goederen 

en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij (FSMA nr. 0420). SEAT weCare organiseert en ondersteunt de gevallen die niet worden gedekt door de Mobiliteitsgarantie: 
ongeval, diefstal, poging tot diefstal en vandalisme. De Mobiliteitsgarantie dekt de depannage- en sleepkosten, de kosten van een vervangwagen of de verblijfskosten 
(beperkingen: zie algemene voorwaarden van de bijstand). 

Wat is weCare? 6

•  weCare is een langetermijnonderhoudscontract, van 3 tot 8 jaar en van 30.000 tot 165.000 km,  
met vaste maandelijkse betalingen zonder indexeringen. 

•  weCare dekt de kosten voor onderhoud, mechanische en elektrische herstellingen en 
slijtageschade7.

•  weCare omvat ook een technische bijstand voor de gevallen die niet worden gedekt  
door de Mobiliteitsgarantie8.

Waarom weCare?
• weCare biedt de garantie op totale gemoedsrust met een duidelijk en helder contract. 

• weCare biedt de garantie dat uw voertuig technisch altijd in perfecte staat verkeert. 

•  weCare biedt de gemoedsrust van een gecontroleerd budget, een vooraf bepaalde kostprijs  
en geplande betalingen. 

• weCare biedt ook een meerwaarde bij de verkoop van het voertuig.

https://nl.seat.be/service/auto-onderhoud/seat-wecare.html
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SEAT weCare  
dekt:  
ONDERHOUDS intervallen voorzien 
door de fabrikant of de wetgever.
Onderhoud
• Variabel onderhoudsregime  

volgens fabrieksnormen.

Onderhoudswerkzaamheden
• Remvloeistof.
• Brandstoffilter (Diesel).
• Luchtfilter.
• Pollenfilter.
• Ontstekingskaarsen (benzine).

Versnellingsbak
• Verversing haldex, volledige 

transmissiefilter.
• Olieverversing A.T.F.  

+ automatische versnellingsbak.

Verwarming
• Reiniging airco.

Motorblok
• Distributieriem volgens het 

onderhoudsinterval voorzien door de 
fabrikant.

• Riem injectiepomp volgens de 
periodiciteit voorzien door de 
constructeur.

Diversen
• Voorbereiding voor de technische 

controle.
• Bijvullen van: 

 - Oliepeil (Longlife).
 - Ruitensproeiervloeistof.

• Afstelling van de lichten.

STUKKEN waarvan de 
vervangingstermijn wordt bepaald 
door het gebruik ervan door de 
bestuurder (slijtage).
(Bijvoorbeeld: accu, remplaten voor- en  
achteraan, ruitenwisser vooraan, 
koppeling, schokdempers, enz.)

Diversen
• Batterij (tests inbegrepen).
• Ruitenwisser vooraan.
• Ruitenwisser achteraan.
• Gasdrukveer achterklep en motorkap.

Schokdempers vooraan  
(behalve veren)
• Schokdempers.
• Aanpasbare ophanging.
• Lagers/axiaallagers/stofhoezen.
• Schokdempertest.

Schokdempers achteraan (behalve 
veren)
• Schokdempers.
• Aanpasbare ophanging.
• Lagers/axiaallagers/stofhoezen.

Remmen achteraan
• Schijven.
• Blokken.
• Herstelling achterremmen.
• Remschoenen.
• Remtrommels.

Remmen vooraan
• Schijven.
• Blokken.

Achteras
• Lagers.
• Rubbermetaalsteunen.

Motorblok /versnellingsbak
• Rubbers + steunen.

Vooras
• Lagers.
• Rubbermetaalsteunen-kleine stangen.

Mechanische en elektrische of andere 
HERSTELLINGEN voor de goede 
werking van de wagen.
(Voorbeelden: slangen, koppakkingen, 
kleppen, koplampen, ruitensproeier-
motor, starter, enz.)

Vooras
• Ophanging.
• Wielnaven.
• Ophangingsarm.

Achteras
• Ophangingsarm.
• Achtercardan.
• Wielnaven.
• Achterbrug.

Cardanassen
• Cardanassen.
• Asflens.
• Stofhoezen.
• Cardankop.

Diversen
• Antenne.
• Bekledingen (gordel/spiegel).
• Waterinfiltratie.
• Ruitensproeierreservoir.
• Ruitensproeierpomp.
• Sloten + cilinders.
• Alternatorriem.

Schokdempers V/A
• Compressor aanpasbare ophanging.

Elektriciteit
• Alternator.
• Richtingaanwijzers/stuurapparaat/ 

multifunctionele stuurwielen.
• Schakelaars.
• Starter.
• Centrale vergrendeling + zender.
• Hoorn.
• Ruitheffer.
• Elektromotoren.
• Boordcomputer + stuurdoos.
• Koplampen en achterlichten.
• Relais.
• Motorafstellingen.
• Instrumentenpaneel.
• Voelers.
• Weerstand achterruit.
• Regelaar.
• (Vrije) alternatorschijf.

Motorblok
• Lucht (ventilatie)/viscokoppeling.
• Blok.
• Carter.
• Slangen (waterverlies).
• Lediging watercircuit.
• Oliepomp (olieverlies).
• Oliekoeler.
• Carterontluchting.
• Reiniging motor.
• Waterpomp.
• Waterradiator.
• Zuigerveren.
• Koelvloeistofexpansiereservoir.
• Compressietest.
• Riemschijf.

Uitlaat
• Katalysator.
• DPF-filter/temperatuursensoren/druk.
• Uitlaatpakking.
• Inlaatspruitstuk /uitlaat.
• Lambdasonde.
• EGR-koeler.
• EGR-klep.
• Turbo.

1

2

3

Wat dekt weCare?
• ONDERHOUD 

weCare dekt het periodieke 
onderhoud zoals voorgeschreven 
door de constructeur of voorzien 
door de wet.

• HERSTELLINGEN  
weCare dekt de mechanische, 
elektrische en andere herstellingen 
die nodig zijn voor de goede 
werking van het voertuig: 
motor, carburatie, leidingen, 
cilinderkoppakking, kleppen, 
verlichting, ruitensproeiermotor, 
starter, uitlaat, overbrenging, 
verwarming, wieltreinen, remmen, 
stuurinrichting, enz. 

• SLIJTAGEONDERDELEN  
weCare dekt de slijtageonderdelen, 
zoals de batterij, de remblokken, de 
ruitenwissers, de koppeling,  
de schokdempers, enz.
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Meer info?  
Neem contact op met uw SEAT-verdeler of raadpleeg de website www.seatwecare.be

Carburatie
• Versnellingspedaal/kabel.
• Carburator.
• Gasklepdrukregeleenheid.
• Luchtmassameter/choke.
• Verstuivers.
• Brandstofmeter + -pomp.
• Turboleiding.
• Injectiepomp.
• Brandstofkoeler.
• Klep.
• Opaciteitstest.

Verwarming/Airco
• Condensator.
• Droger.
• Verdamper.
• Verversing freon.
• Compressor.
• Aircoleiding.
• Servomotor.
• Radiator.
• Stationaire verwarming.
• Ventilator.
• Weerstand.

Versnellingsbak
• Versnellingsbak.
• Mechatronica.
• Computer voor het beheer van de versnellingsbak.
• Quattrosysteem.
• Stangverbinding + afstelling.
• Steunen van de versnellingsbak.
• Bedieningskabels.

Cilinderkop
• Nokkenas.
• Cilinderkop.
• Ontstekingskaarskoppen + bobijn.
• Koppakking.
• Kleppendekselpakking.
• Hydraulische klepstoter.
• Kleppen.
• Voorverwarmingstest + gloeikaarsen.

SEAT weCare dekt niet:
• Een herstelling of een vervanging die het gevolg zou zijn van een externe oorzaak of een ongeval, of die voortvloeit uit een onjuist, 

abnormaal of abusief gebruik door de klant.
• De vervanging van banden (behalve indien deze optie werd gekozen door de Fleetklant en uitgevoerd wordt in het officiële net van het merk) 

en de samengaande werken die nooit gedekt zijn door het contract (zoals stockeren, monteren, demonteren, enz.).
• Werkzaamheden betreffende op het voertuig gemonteerde accessoires, zelfs indien ze door een SEAT-verdeler zijn gemonteerd. 

Hetzelfde geldt voor de herstellingen en vervangingen verbonden met de installatie of het gebruik van accessoires.
• GPS updates.
• Additieven (zoals AdBlue).
• Werkzaamheden aan het koetswerk, de lak, en interieurbekleding.
• Het wassen en het lederonderhoud of soortgelijke werkzaamheden.
• De werkzaamheden die voortvloeien uit het gebruik van niet aan het voertuig aangepaste brandstof.
• Storende geluiden (bekledingen/instrumentenbord/…) behalve wanneer deze aan een toekomstige panne voorafgaan.
• Hoogspanningsbatterijen van elektrische en hybride voertuigen (fabrieksgarantie volgens hun technische voorschriften).
• Werkzaamheden uitgevoerd buiten het officiële net van het merk.
• Seizoensgebonden controles.

Koppeling
• Koppelingshoofdcilinder.
• Koppeling.
• Koppelingswerkcilinder.
• Vliegwiel.

Remmen vooraan
• Remzadels/herstellingen remzadels.

Remmen achteraan
• Cilinders.
• Remzadels/herstellingen remzadels.
• Kabels.
• Servomotor remzadels.

Stuurinrichting
• Stuurstang.
• Stuurhuis.
• Stuurkolom.
• Stuurleiding.
• Elektronische stuurdoos.
• Stuurhuispomp.
• Spoorstangkoppen en stuurrelais.

De TECHNISCHE BIJSTAND die een bijstandscontract 
is voor het merk SEAT en uitgewerkt wordt in 
samenwerking met VAB. SEAT weCare organiseert  
en ondersteunt de gevallen die niet worden gedekt 
door de Mobiliteitsgarantie: ongeval, diefstal,  
poging tot diefstal en vandalisme (beperkingen:  
zie algemene voorwaarden van de bijstand).

http://www.dealerlocator.seat.be/default.aspx?lang=nl&_ga=2.60067245.1240836572.1540281310-1153885106.1524577364
https://nl.seat.be/service/auto-onderhoud/seat-wecare.html


Adverteerder/V.U.: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg. SEAT Financial Services is een commerciële benaming  
van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v. Augustus 2018.

Advies nodig?
Uw SEAT-verdeler beantwoordt graag al uw vragen en maakt een voorstel op maat,  
met diensten perfect afgestemd op uw wensen.

Interesse in diensten uitsluitend voor professionelen?  
Lees onze specifieke brochure of kijk op www.seatfinancialservices.be

http://www.dealerlocator.seat.be/default.aspx?lang=nl&_ga=2.60067245.1240836572.1540281310-1153885106.1524577364
https://nl.seat.be/service/financiele-diensten/professioneel.html

