Eigenaarswissel
Vul hier het nummer van de garantieovereenkomst in.
Beste voertuigeigenaar,
De autogarantie/reparatiekostenverzekering is voertuiggebonden, zodat u als nieuwe eigenaar van het voertuig automatisch
van de voordelen van de garantie/reparatiekostenverzekering kunt genieten. Hiervoor hebben wij wel de onderstaande
gegevens* van u nodig.

Naam, voornaam of bedrijfsnaam:

____________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Straat, nr.:

_______________________________________________________________________

Postcode, plaats:

_________________________________________________________________

E-mail: _______________________________ ___ _________ ______ ___ __ ____ ___ ______ ___ __ _
Telefoonnr.: ______________________________________________________________________
Ch a s s i s n r . :

_ _ __ _ ___ __ _ __ _ ___ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Plaats, datum ___________________________ Handtekening _______________________________
Stuur ons deze brief aangevuld met uw gegevens, hetzij per e-mail naar info@cargarantie.nl, hetzij per post naar het
volgende adres: CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Dienstverlening Nederland, Ruiterijschool 6, B-2930 Brasschaat.

* Informatie overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Dienstverlening Nederland, Gündlinger Straße 12, D-79111 Freiburg, servicepunt:
Ruiterijschool 6, B-2930 Brasschaat, e-mail: info@cargarantie.nl is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Op
www.cargarantie.de/datenschutz kunt u in de actuele versie (ook op aanvraag per post) meer uitgebreide informatie
over gegevensbescherming bekijken en downloaden. U vindt er met name gedetailleerde informatie over het doel
en de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking, de ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, uw
rechten als betrokkene (correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en
bezwaar), eventuele geautomatiseerde besluiten en de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor
gegevensbescherming.
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