
Uw	  verhaal	  komt	  mij	  niet	  onbekend	  voor	  en	  ik	  deel	  dan	  ook	  uw	  
teleurstelling.	  
Ik	  heb	  ook	  een	  T5	  California	  uit	  2010	  die	  op	  de	  spoiler	  begint	  te	  
roesten.	  Het	  blijkt	  een	  veel	  voorkomend	  probleem	  dat	  inderdaad	  
onder	  de	  6	  jaar	  lakgarantie	  van	  Volkswagen	  valt.	  In	  Duitsland	  worden	  
deze	  schadegevallen	  binnen	  twee	  maanden	  volledig	  afgehandeld.	  
	  
In	  Nederland	  is	  het	  VW	  Campercentrum	  Amersfoort	  als	  enige	  
geautoriseerd	  om	  deze	  reparatie	  onder	  garantie	  uit	  te	  voeren.	  Omdat	  
ik	  de	  wagen	  niet	  in	  Amersfoort	  heb	  gekocht	  wekt	  men	  de	  indruk	  dat	  
ik	  min	  of	  meer	  onder	  aan	  de	  lijst	  kom	  te	  staan.	  Ik	  heb	  letterlijk	  te	  
horen	  gekregen	  dat	  ik	  maar	  even	  geduld	  moet	  hebben	  omdat	  de	  
garantietermijn	  pas	  over	  twee	  jaar	  af	  loopt.	  Tegen	  het	  verstrijken	  van	  
de	  garantieperiode	  meldt	  het	  VW	  Campercentrum	  zich	  'wel	  een	  
keer'.	  Tot	  die	  tijd	  gaan	  hun	  eigen	  klanten	  en	  de	  door	  het	  VW	  
Campercentrum	  geleverde	  campers	  voor.	  	  
	  
Ik	  vind	  dat	  niet	  zo	  heel	  erg	  chique	  en	  het	  is	  waarschijnlijk	  een	  gemiste	  
kans!!	  Ik	  heb	  geen	  zin	  om	  bij	  de	  gratie	  van	  de	  heren	  uit	  Amersfoort	  te	  
wachten	  tot	  ik	  'ooit'	  aan	  de	  beurt	  ben.	  	  
	  
De	  spoiler	  laat	  ik	  daarom	  bij	  een	  plaatselijke	  spuiter	  voor	  €580,-‐	  
overspuiten.	  Ze	  halen	  voor	  dat	  geld	  meteen	  een	  deukje	  uit	  het	  
portier	  en	  ik	  krijg	  drie	  dagen	  een	  gratis	  leenauto.	  Ook	  krijg	  ik	  twee	  
jaar	  garantie	  op	  het	  spuitwerk.	  Dat	  daarmee	  de	  VW	  lakgarantie	  komt	  
te	  vervallen	  maakt	  mij	  echt	  helemaal	  niets	  uit.	  	  
	  
Over	  twee	  jaar	  ruil	  ik	  de	  wagen	  in	  voor	  een	  nieuwe.	  Amersfoort	  rijd	  ik	  
waarschijnlijk	  voorbij	  en	  ga	  ik	  "bij	  Hoevelaken	  rechtsaf"	  richting	  
Nijverdal	  of	  zo...	  
	  
	  


