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Actievoorwaarden 

 

Actie: U krijgt van ons het herstel van het eerste deukje gratis (deuk ter grootte van een max. 1 euro 

muntstuk), elk volgende deukje ter grootte van een 1 euro muntstuk vragen wij slechts 25 euro. Bij meer dan 

vijf deukjes, krijgt u van ons een vrijblijvende op maat gemaakte scherpe offerte. Tijdens deze dag kunt u 

uiteraard ook een offerte aanvragen voor eventuele grotere schades. 

Vraag: Kan ik ook 1 deukje ter grootte van 1 euro muntstuk laten repareren die dag? 

Antwoord: Ja, u kunt langskomen als u maar 1 deukje wilt laten herstellen.  

Vraag: Moet ik mij aanmelden voor die dag? 

Antwoord: Ja, om lange wachtrijen te voorkomen verzoeken wij u vooraf aan te melden. Wij nemen dan 

contact met u op een tijdstip met u af te spreken. Aanmelden kan op: www.autoschadedrenth.nl/deukjesdag 

Welke deukjes kunnen we op het moment van de deukjesdag repareren? 

Lees hieronder welke deukjes wel en niet gerepareerd kunnen worden om teleurstelling te voorkomen. 

Let op:  sommige auto’s zijn gemaakt van aluminium. Dit is licht materiaal, maar echter veel harder dan 

staal.  De kans is groot dat de deuk niet volledig gerepareerd kan worden of zelfs minder mooi wordt. Wat als 

gevolg kan leiden tot meer schade. De schadehersteller beoordeelt op het moment of hij het deukje tijdens 

deze dag kan repareren.  

 

1. De deukjes moeten kleiner zijn dan een 1 euromuntstuk. 

Voor het blote oog lijken deukjes soms kleiner dan ze zijn, maar met 

een lamp is pas goed te zien hoe groot een deukje in werkelijkheid is. 

Dat is goed te zien op de foto. De echte deuk is zo groot als het 

gedeelte tussen de twee rode strepen. Groter dan een euromunt. 

  

       

 

2. Lakbeschadigingen of deukjes met lakbeschadigingen worden niet 

gerepareerd. 

Lakbeschadigingen of deukjes met lakbeschadigingen repareren wij niet 

tijdens deze dag. Ook (kleine) krasjes zoals op de foto hieronder kunnen 

niet ter plekke worden gerepareerd. Hiervoor maken wij graag een aparte 

afspraak  

 

 

3. Schade op plekken die moeilijk te bereiken zijn. 

Sommige deukjes zitten op plekken die de schadeherstellers moeilijk 

kunnen bereiken, bijvoorbeeld  rondom ‘vouwlijnen’ op een auto. Deze 

plekken zijn ook goed te zien met de lampen. Is de plek van de schade 

moeilijk te bereiken? Dan kan dat ook een reden zijn waarom het 

deukje tijdens deze dag niet gerepareerd wordt. Hiervoor maken wij 

graag een aparte afspraak. 
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4. Deuken op verharde delen of harde delen achter de deuk. 

Zit de deuk op een verhard gedeelte van de auto? Of zit er een hard 

deel achter de deuk, bijvoorbeeld rond op de brandstofdop of 

rondom het handvast? Dan kan dat ook een reden zijn waarom het 

deukje tijdens deze dag niet gerepareerd wordt. Hier zit extra 

versteviging omdat anders de auto beschadigd raakt als u het 

portier opentrekt. We hebben dan vaak ander apparatuur nodig of 

er moeten delen van de auto moeten gedemonteerd worden. 

Hiervoor maken wij graag een aparte afspraak. 

 

 

5. Deukjes in kunststof onderdelen van de auto (bijvoorbeeld bumpers) 

worden niet gerepareerd. 

Kunststof kan niet uitgedeukt worden. Tegenwoordig zijn de meeste bumpers van kunststof. 


