Minimale inhoud en doel van het FOCWA schadedossier
Inleiding:
Het beschikken over een deugdelijk schadedossier zal naar verwachting in de toekomst een
steeds belangrijkere positie innemen. Dit vloeit onder andere voort uit zowel een wijzigend
technisch alsook juridisch speelveld. De verwachting hierbij is dat vaker aantoonbaar
gesteld zal moeten worden of het functioneren van een voertuig en aanwezige systemen
conform de richtlijn is waarmee een typegoedkeuring is afgegeven. Dit beperkt zich niet tot
alleen de elektronica maar zeker ook op de constructieve kant van een voertuig. U kan
hierbij denken aan verbindingen; aanhaalkoppels, (punt)lassen, lijmen, ponzen, rivitten,
popnagelen etc.
Autofabrikanten kiezen bewust voor een bepaalde verbinding bij fabricage of in hun
reparatievoorschrift om zo veiligheidsconstructies gestalte te geven en in geval van reparatie
te behouden.
Afwijken van een voorschrift of beproefde methode betekend per definitie dat men een
risico aanvaard met mogelijk zware consequenties tot gevolg. Het op orde hebben van uw
werkplaatsprocessen en administratie kan u enorm helpen mocht dit zich bij uw organisatie
aandienen.
Het FOCWA- schadedossier:
Een schadedossier dient ter vastlegging van de reparatieafspraak met uw klant. Het omvat
de wijze waarop u herstelt en eventuele uitsluitingen/ aanpassingen die u in overleg met uw
klant afstemt.
U kunt een schadedossier op papier, digitaal of in combinatie daarvan vormgeven.
Een reparatieopdracht is hierbij van wezenlijk belang. Klantafspraken staan hierin vermeld.
In de reparatie- opdracht dient te worden vastgelegd wat, wat niét en hoe u de reparatie
uitvoert. Wordt er bijvoorbeeld met nieuwe of gebruikte onderdelen gewerkt of is er sprake
van reeds aanwezige roestvorming waarop u géén garantie kan geven.
Het is hierbij ook van belang te weten of voertuigsystemen naar behoren werken. Waren er
reeds foutcodes die niet terug te voeren waren naar de schade die u ter reparatie is
aangeboden? Wanneer u over deze informatie beschikt, wapent u zich tegen mogelijk
onheil.
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Minimale inhoud:
• Schadebegroting (handmatige/ Audatex/ Silverdat calculatie)
• Reparatie- opdracht getekend door de klant. (bv. middels een combinatieovereenkomst)
o Indien van toepassing, afspraken met de klant inzake garantie inperking
• Uitleesrapportage voor én na de reparatie.
o Afspraken over wél/ niet herstellen foutcode gerelateerd werk op de
reparatie- opdracht
• Werkorder*
• Checklist werkzaamheden
• Garantiebewijs kopie
* niet noodzakelijk bij eenmanszaken. Een getekende Reparatie- opdracht volstaat.
Indien van toepassing:
• Reparatievoorschriften
o Dé/ montage voorschriften, snijlijnen, relevante aanhaalkoppels etc.
• Onderdelen leverbonnen/ inkoopnota(‘s)
• Uitbesteedwerk - leverantie bon/inkoop nota(‘s)
• Kalibratierapport en inkoopnota
• Uitlijnrapport en inkoopnota
• Aircorapport en inkoopnota

NB. in het FOCWA Self Assessment wordt onder Kwaliteitsborging per onderwerp uitleg
gegeven van wat en wanneer er dossiervastlegging vereist is.
Onder de Homepagina/ Informatie van het FOCWA Self Assessment staan een aantal
voorbeeld documenten die u kan gebruiken.
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