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VIN: WDC 164121 1A 596256 

KDM-schadehistorie: 
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de 
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Claim nr L-KZ regio KM M 
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en Mercedes-Benz zijn geregistreerde handelsmerken van Daimler AG, Stuttgart, Duitsland. 
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Terugroepactie - Vernieuwen bestuurdersairbag 
Nummer vereveningsrekening: 91 960 01,91 960 04 

Kentekenplaat: EL-D 7152 Chassisnummer: WDC1641211A596256 

Geachte klant, 

Onze leverancier K Holdings, Inc. (‘Takata’) heeft Daimler AG geï nformeerd dat specifieke klimatologische omstandigheden 

in de loop der tijd tot een chemische verandering van het drijfgas in de gasgenerator van bepaalde Takata airbags kunnen 

leiden. Bij een ongeval met activering van de airbag kan deze verandering vervolgens, door een verhoogde binnendruk, tot 

het barsten van de gasgenerator leiden. In dit geval zou deze airbag geen beperkende werking hebben en zou er een risico 

op letsel voor de inzittenden bestaan doordat de onderdelen van de gasgenerator loskomen. 

De veiligheid van onze klanten heeft voor ons de hoogste prioriteit. In het kader van een terugroepactie zullen wij daarom in 

uw voertuig de bestuurdersairbag vernieuwen. 

De airbag in uw auto kan nu worden vervangen. Maak een afspraak met uw Mercedes-Benz servicepartner. Natuurlijk 

worden de noodzakelijke werkzaamheden in het kader van de terugroepactie gratis voor u uitgevoerd. Ook in de toekomst 

behoort het tot onze hoogste prioriteit de kwaliteit van onze voertuigen te garanderen. 

Wij verontschuldigen ons voor de extra tijd in de garage en hopen op uw begrip. Uw Mercedes-Benz servicepartner is reeds 

over de details van deze maatregelen geï nformeerd en op uw bezoek voorbereid. 
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Mocht u het voertuig ondertussen hebben verkocht, willen wij u vragen deze brief door te sturen naar de koper. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak met een garage maken? 
Neem direct contact op met uw erkende Mercedes-Benz servicepartner. 

•  Als u op zoek bent naar de dichtstbijzijnde erkende Mercedes-Benz servicepartner of 

•  als u online met uw erkende Mercedes-Benz servicepartner een afspraak voor de 

garage wilt maken, gebruik dan de QR-code of ga naar onze website 

https:/ / mercedes.me/ terminbuchung. 

 

Als u na het contact met uw erkende Mercedes-Benz servicepartner nog vragen heeft (geen afspraak maken), neem dan 

contact op met onze klantenservice op nummer +31 30 247 19 11 (maandag tot vrijdag 09:00 tot 18:00 uur). 

Hartelijk dank voor uw begrip en de samenwerking. U kunt erop vertrouwen dat kwaliteit bij Mercedes-Benz bovenaan staat. 

We zijn er om u bij alle vragen over uw Mercedes-Benz te helpen en hopen u verder van onze service te overtuigen. 

Met vriendelijke groet,  

Mercedes-Benz AG

 

ppa. Simon Saretzki 

https://mercedes.me/terminbuchung


                                          Privacy-instructies  

 

 

Door wie, waarom e n op basis van welke rechtsgronden worden uw contactgegevens aan Mercedes-

Be nz AG overgedragen? 

Het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) heeft ons in het kader van de lopende terugroepactie uw 

contactgegevens, het kenteken van uw voertuig en de datum van de eerste toelichting overgedragen. Dit 

omdat u bij het KBA als houder geregistreerd bent voor het betreffende voertuig waar onze terugroepactie 

betrekking op heeft. Het overdragen van de gegevens aan ons en het contact opnemen met u berust op 

art. 6 lid 1 sub. c) AVG samen met § 35 lid 2 nr. 1 StVG (rechtsgrond). 

W e lke gegevens worden door het KBA aan Mercedes-Benz AG overgedragen, voor welke doelen worden 

d e ze persoonsgegevens verwerkt en hoe lang worden deze gegevens bewaard? 

Het KBA heeft ons uw naam, adres, kenteken en de datum van de eerste toelating van uw voertuig 

doorgegeven. We zullen deze gegevens in het kader van de wettelijke verplichting voor doelen van het 

uitvoeren van deze terugroepactie gebruiken. Na het afronden van dit recallproces worden deze 

gegevens gewist, voor zover ze niet voor de uitvoering van bewijsverplichtingen vereist zijn. 

W ie is  voor d e  g egevensverwerking ve rantwoordelijk e n is  e r e e n to ezichthouder voor 

g egevensbescherm 
dataprotection@daimler.com 

Aa n wie worden uw persoonsgegevens overgedragen? 

Voor de organisatie en het verzenden van de recallbrief gebruiken we een dienstverlener als verwerker 

van de opdracht. Deze is door bijbehorende contractuele afspraken aan ons gebonden. 

W e lke privacyrechten heb ik? 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: 

- U heeft volgens art. 15 AVG het recht informatie over de opgeslagen gegevens bij ons op te vragen. 

- U heeft volgens art. 16 AVG het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren. 

- U heeft volgens art. 17 AVG het recht uw gegevens te laten verwijderen, voor zover er geen 

rechtsgrond voor verder opslaan is. 

- U heeft volgens art. 18 AVG het recht een beperking over de verwerking van uw gegevens te vragen. 

Dit betekent dat uw gegevens wel opgeslagen worden, maar dat deze echter alleen onder beperkte 

voorwaarden (bijv. met uw toestemming of voor het doen gelden van juridische claims) verwerkt 

mogen worden. 

- U hebt volgens art. 20 AVG het recht op overdraagbaarheid van alle gegevens, die u reeds aan ons 

heeft verstrekt. Dit betekent dat wij u deze gegevens op een gestructureerde, gebruikelijke en door 

een machine te lezen formaat ter beschikking stellen. 

Stuur voor het uitoefenen van deze rechten s.v.p. een e-mail aan kundenrechte@daimler.com. 

Als u van mening bent dat wij door de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt 

op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht bij een 

toezichthoudende autoriteit in te dienen.  

g egevensbescherming benoemd? 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is: 

Mercedes-Benz AG 

Mercedesstraße 120  

70372 Stuttgart 

Als toezichthouder voor gegevensbescherming is 

benoemd:  

Konzernbeauftragter für den Datenschutz  

HPC E600  

70546 Stuttgart 

dialog@daimler.com 
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Privacyverklaring 

 

 

Door middel van deze brief ontvangt u de uitnodiging aan een terugroepactie deel te nemen, omdat 

uw auto een veiligheids- of milieurelevant gebrek heeft. De fabrikant heeft voor het doel van de 
uitvoering van deze terugroepactie uw gegevens volgens artikel 6 lid 1 sub e) en lid 3 sub b) 

Algemene Verordening Gegevensbescherming in combinatie met §§ 32 lid 1 nr. 1, 35 lid 2 nr. 1 
Straßenverkehrsgesetz (StVG) ontvangen. 

De volgende persoonsgegevens afkomstig uit het centrale voertuigregister (Zentrale 
Fahrzeugregister, ZFZR) met betrekking tot het voertuigidentificatienummer (VIN) van voertuigen 

waar deze terugroepactie betrekking op heeft, worden opgenomen. Bij personen als voertuighouders 
worden titel, voornaam, achternaam, achternaam en adres en geslacht opgenomen, en bij zakelijke 

voertuigen naam en adres van het bedrijf, voor zover het voertuig op naam staat van een bedrijf. Uw 
titel, naam, geslacht en uw adres en het VIN worden aan de fabrikant verzonden en vervolgens om 

redenen van bewijs 30 jaar door het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) opgeslagen. De fabrikant verzekert 

op zijn beurt aan het KBA dat de gegevens alleen voor het uitvoeren van de terugroepactie worden 
gebruikt. Als het KBA bovendien een ernstig risico door het defect heeft vastgesteld volgens § 26, lid 

4, van de wet op de productveiligheid (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG) en het voertuig ondanks 

herhaalde verzoeken niet heeft deelgenomen aan de terugroepactie, zal het KBA de VIN van de 
betrokken voertuigen volgens §35 lid 1 nr. 4 StVG aan de plaatselijk  verantwoordelijke 

vergunningverlenende autoriteiten overdragen om hun wettelijk toegewezen taken te vervullen. Zij 
nemen dan op eigen verantwoordelijkheid een besluit. Bij de gegevensverwerking door het KBA vindt 

geen geautomatiseerde besluitvorming volgens artikel 22 van de AVG plaats. 

 
Co ntactgegevens van de verantwoordelijke toezichthoudende instantie:  

Als betrokken persoon heeft u bovendien de mogelijkheid u indien nodig tot de federaal commissaris voor 
gegevensbescherming en vrijheid van informatie  (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, BfDI) te richten: Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn, www.bfdi.bund.de, e-mail: 
poststelle@bfdi.bund.de. 

Bovendien kunt u uw rechten op informatie (artikel 15 AVG), correctie (artikel 16 AVG), verwijderen 

(artikel 17 AVG), beperking van de verwerking (artikel 18 AVG), overdraagbaarheid van gegevens (artikel 

20 AVG) en bezwaar (artikel 21 AVG) tegenover het KBA uitoefenen. 

Me er informatie over privacy vindt u op www.kba.de 
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Co ntactgegevens van het KBA als 

ve rantwoordelijke instantie: 

Postadres: 
Kraftfahrt-Bundesamt 

Marktüberwachung 

24932 Flensburg 
Telefoon: +49 0461 316-1081 

Fax: +49 0461 316-2308 
E-mail: marktueberwachunq@kba.de 

Co ntactgegevens van de officiële 

functionaris voor gegevensbescherming: 
Postadres:  

Kraftfahrt-Bundesamt  

Datenschutz  
Dr. Friederike Vogel  

24932 Flensburg  

Telefoon: 0461 316-2327  
Fax: 0461 316-1846  

E-mail: datenschutz@kba.de 
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