Wat te doen bij een autoruitschade?
Plak bij het oplopen van een ruitschade (sterretje) meteen een stukje (doorzichtige) tape over de plek
en laat de ster zo spoedig mogelijk herstellen. Dit voorkomt dat vocht cq vuil zich in de breuk nestelt.
Vocht tast na verloop van tijd de kunststoflaag in de gelaagde voorruit aan, waardoor witte vlekken
ontstaan. Bovendien zet vocht uit bij bevriezing en zo wordt een klein sterretje al snel een lelijke barst.
Is uw autoruit stuk, dan kunt u deze laten herstellen bij een samenwerkende autoglas specialist.
Deze kan de betaling voor ruitherstel direct regelen met de verzekeraar mits u hiervoor dekking
heeft. Op vertoon van uw groene kaart kan men nagaan of u dekking voor ruitschade heeft, en wat
uw eigen risico is.
Wilt u een samenwerkende autoruitspecialist bij u in de buurt zoeken, kijk dan op www.glasgarant.nl
De voordelen van herstel via een Glasgarant specialist zijn:

Voordeliger: u betaalt geen of bij ruitvervanging een deel van uw eigen risico

Omvangrijk herstelnetwerk

Gegarandeerde herstelkwaliteit

Zorgeloze directe financiële afwikkeling met de verzekeraar

Een paar nuttige tips ter voorkoming van autoruitschade
• Houd voldoende afstand, en voorkom zo schade door opspattende steentjes e.d.
• Laat geen waardevolle bezittingen (in het zicht) achter in uw auto, ook al komt u zo weer terug. Dit
geldt ook voor bijvoorbeeld een lege tas op de achterbank of een jasje aan het haakje.
• Pas op met kinderwagens, ski’s, stoelen en andere (uitstekende) zaken, het kan u uw
achterruit kosten.
Tijdens winterse omstandigheden:
• Ontdooi nooit uw voorruit met het bekende “keteltje warm water”, gebruik liever een goede
ijskrabber. Let ook op uw ruitenwissers, ze zitten vaak vastgevroren op de ruit.
• Gebruik een ijskrabber die goed vlak is, ter voorkoming van krassen in uw autoruiten.
• Zet in een koude auto de voorruitverwarming niet meteen voluit aan. Door de plotselinge
temperatuurswisseling kan een ruit stuk gaan.
• Pleeg geen onnodige aanslag op het (electrische) zijruitmechanisme door deze te gebruiken om uw
zijruiten ijsvrij te maken. De raamrubbers zitten vaak vastgevroren op de zijruiten.
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