
Een ongeluk zit in een klein hoekje. En als het is gebeurd, wilt 
u natuurlijk dat alles snel voor u wordt afgehandeld. Bij DGA 
begrijpen we dat als geen ander. Daarom gaat onze service verder 
dan alleen een goede verzekering. Speciaal voor u hebben wij  een 
aantal gespecialiseerde herstelbedrijven geselecteerd. Zo weet u zeker dat 
de schade goed wordt hersteld en bent u weer snel op weg!

SCHADE? 
Met DGA bent u snel weer op weg!

BIJ SCHADE:

STAP 1: 
Bel met onze ervaren 
schadebehandelaars via 
070 – 355 66 48 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur. 
Buiten kantooruren kunt u direct met één van de 
herstelbedrijven contact opnemen. 

STAP 2: 
Kies één van de herstelbedrijven 
op de volgende bladzijde en 
maak direct een afspraak

De voordelen 
voor u op een rij:
• Geen of minder eigen risico
•  Haal- en brengservice eigen auto  

en leenauto  
• Gratis vervangend vervoer op maat 
•  Factuur gaat rechtstreeks naar de 

verzekeringsmaatschappij 
• 24-uurs service
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Speciaal voor u 
geselecteerde 
herstelbedrijven

Met alle door DGA geselecteerde 
schadeherstelbedrijven hebben we 
zeer goede ervaringen en krijgt u 
7 jaar garantie. Bovendien zijn alle 
bedrijven onder andere aangesloten 
bij de Stichting Schadegarant en de 
Stichting Glasgarant.

Schadegarant in het kort:
Als uw schade door een niet merk-

gebonden autoschadeherstelbedrijf wordt 

gerepareerd, dan heeft u recht op Focwa 

Garantie. Deze vorm van garantie is te 

vergelijken met merkgarantie, zij het dat 

de garantie niet door de autofabrikant, 

maar door de brancheorganisatie van 

autoschadeherstel-bedrijven verleend 

wordt.

Glasgarant in het kort:
Glasgarant is een nieuw initiatief van de 

Stichting Schadegarant. De belangrijkste 

voordelen voor het laten herstellen van 

uw ruitschade door een bij Glasgarant 

aangesloten glasherstelbedrijf zijn:

•  Rechtstreekse afwikkeling van de schade 

met de verzekeringsmaatschappij;

•  Minimaal 12 maanden garantie op de 

uitgevoerde ruitreparatie en minimaal 

twee jaar op ruitvervanging.
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Autoschade Service
Van Vreden-Binckhorst

Autoschade Service
Nootdorp

Autoschade Herstel 
Wibu
Platinaweg 7, 
2544 EZ ‘s-Gravenhage 
T. 070 - 329 21 44 
F. 070 - 329 23 91
info@autoschadewibu.nl

Autoschade Herstel 
Den Haag
Zilverstraat 45, 
2544 EJ ‘s-Gravenhage 
T. 070 - 321 21 88 
F. 070 - 329 56 49
info@autoschadedenhaag.nl

Autoschade Service
Van Vreden-Binckhorst
Binckhorstlaan 50, 
2516 BE ‘s-Gravenhage
T. 070 - 382 08 30
F. 070 - 381 83 52
vanvreden-binckhorst@asnmail.nl 

Autoschade Service
Nootdorp
Gildeweg 6, 
2632 BA Nootdorp
T. 015 - 310 27 70
F. 015 - 310 27 77

nootdorp@asnmail.nl



DGA Financieel Adviseurs  Kranenburgweg 94 2583 EN Den Haag 
• Telefoon: 070 – 355 66 48 • Fax: 070 – 355 79 50 • www.dga.nl

SCHADE? 
Snel weer op weg 

met DGA!

DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ:
• Geen of minder eigen risico

• Haal- en brengservice eigen auto en leenauto  
• Gratis vervangend vervoer op maat 

• Factuur gaat rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij 
• 24-uurs service


