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Artikel 1. Toepasselijkheid en wijzigingen
1.1
Deze Garantiebepalingen en Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken onverkort deel
uit van de tussen de koper (hierna te noemen “koper”) en Autobedrijf Schaepkens, hierna te
noemen “Schaepkens” gesloten koopovereenkomst.
1.2
Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze door beide partijen schriftelijk zijn
overeengekomen.
Artikel 2. Aanvang, duur en einde van de garantie
2.1
De garantie gaat in op de afleverdatum van het betreffende voertuig en betreft een periode van 6
maanden, uitgezonderd hierop zijn voertuigen die op het moment van aflevering ouder zijn dan
84 maanden en/of een kilometrage hebben van meer dan 100.000.
2.2
De garantie eindigt wanneer het voertuig wordt doorverkocht, gestolen dan wel total loss raakt.
Artikel 3. Voertuig
3.1
Tijdens garantieperiode enkel en uitsluitend bij Schaepkens in onderhoud is geweest en niet bij
derden.
Artikel 4. Omvang van de garantie
4.1
Schaepkens garandeert, dat indien zich binnen de garantietermijn een mechanische schade
voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefout, dit kosteloos door Schaepkens zal worden
hersteld. Indien een defect optreedt, dan dient de koper dit direct (zo spoedig mogelijk) kenbaar
te maken bij Schaepkens.
4.2
Herstel van het defect betekent reparatie c.q. vervanging van het (de) defecte onderde(e)l(en).
Daarbij wordt uitgegaan van de uitvoering zoals deze was ten tijde van de aankoopdatum van het
voertuig, dit ter beoordeling van Schaepkens.
Schaepkens houdt zicht het recht voor om de reparatiemethode te bepalen en eventueel een
gebruikt of ruilonderdeel te gebruiken, zulks ter beoordeling van Schaepkens.
4.3
Indien een onderdeel binnen de overeengekomen garantietermijn wordt vervangen blijft de
oorspronkelijke garantietermijn (ook voor dit kosteloos vervangen onderdeel) van kracht. De
vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van Schaepkens, koper stemt hier bij
voorbaat mee in.
4.4
Binnen de gestelde garantietermijn wordt een eigenrisico van € 75 per melding toegepast.
4.5
Als de reparatiekosten meer dan 20% van de dagwaarde van het voertuig bedragen dan heeft
Schaepkens het recht doch niet de plicht om geen reparatie uit te voeren echter de auto tegen de
dan geldende dagwaarde terug te kopen.
Artikel 5. Uitsluiting
5.1
Van de garantie uitgesloten schade:
a
gevolg van het breken van distributieaandrijving;
b
als gevolg van eerder uitgevoerd(e) onderhoud en/of reparatie;
c
aan onderdelen en/of accessoires welke niet gecertificeerd zijn door de fabrikant’
d
als gevolg van normale slijtage;
e
Aan de volgende onderdelen:
1.
Audio en audiovisuele onderdelen die niet door de fabrikant zijn ingebouwd of geleverd en/of
door Schaepkens zijn geplaatst.
2.
Alle chassis- en carrosserieonderdelen, afneembaar dak (hardtop) en cabrioletdak (mechanische
en elektronische onderdelen)
3.
Glas
4.
Zekeringen, gloei-, halogeen- en xenonlampen;
5.
Koppelingsplaat en drukgroep, remtrommels, remschijven en -blokken, banden, wielbalans,
veren/springveren en (pneumatische) schokdempers, wieluitlijning en ruitenwissers;
6.
Startaccu’s en accu’s van hybride of elektrische voertuigen;
7.
Externe afwerkingmaterialen waaronder sierlijsten, dorpellijsten, emblemen en sierroosters;
8.
Interieurdelen waaronder bekleding, matten, dashboard, geluidsdemping,
dashboardkastjes/opbergvakken, asbak, zonneklep, hoedenplank;
9.
Ontstekingsbougies, en tevens verbruiksgoederen zoals olie, oliefilters en antivries, tenzij deze
direct gerelateerd zijn aan gebreken die onder de dekking vallen.

5.2
a.
b.
c.
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Er is geen garantie voor schade die het gevolg is van:
brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, storm, hagel, onweer, aardbeving en
overstromingen;
diefstal of poging daartoe, inclusief verduistering en joyriding;
automatiseringsrisico’s. Daaronder vallen verlies, schade, vernietiging, verstoring, verloren gaan,
verandering van elektronische gegevens.
Alle indirecte schade is uitgesloten van schadevergoeding. Onder indirecte schade wordt onder
meer verstaan kosten van wegslepen, telefoonkosten, vertraging, opslagkosten, kosten voor een
huurauto, alsmede verlies als gevolg van vertraging en schade aan niet-gedekte onderdelen.
Voertuigen die zijn getuned, gemodificeerd en/ of aangepast in de ruimste zin des woords door
een andere partij dan een partij die is goedgekeurd door de fabrikant zijn van de garantie
uitgesloten.
Voertuigen met een gesloten bestelinrichting en/of die voor transportdoeleinden gebruikt is
alszijnde lesauto, taxi’s, koeriers- c.q. bezorgdiensten en voertuigen van hulpdiensten zijn van de
garantie uitgesloten.
Schade veroorzaakt door een onderdeel dat zelf toe is aan reparatie
Wanneer een niet gedekt onderdeel de functionaliteit van een gedekt onderdeel belemmert
Schade ontstaan als gevolg van reparaties of onderhoudswerkzaamheden welke werden
uitgevoerd door een derde partij.
Schade welke door een andere verzekering en/of garantie vergoed wordt.

Artikel 6. Vroegtijdige beëindiging
6.1
In geval van diefstal van het voertuig dient koper Schaepkens hieromtrent te informeren waarbij
het Premium Garant Plan per datum diefstal komt te vervallen.
6.2
In geval van ontbinding door Schaepkens dan wel door koper is Schaepkens geen verdere
vergoeding verschuldigd aan koper.
Artikel 7. Overdraagbaarheid
7.1
Koper is niet gerechtigd om het Premium Garant Plan alsmede de daaraan gekoppelde
voorwaarden en rechten aan derden c.q. een nieuwe eigenaar over te dragen c.q. te verkopen.
Artikel 8. Conversiebepaling
8.1
Indien één van de bepalingen van deze garantievoorwaarden dan wel de daaraan ten grondslag
liggende overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk
in stand en worden de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepaling(en) die de
strekking van laatstbedoelde bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.
Artikel 9: Afwijkende afspraken
9.1
Ieder beding tussen partijen, afwijkend van de koopovereenkomst en/of garantievoorwaarden
wordt geacht nietig te zijn en partijen niet te binden, tenzij het beding schriftelijk tussen partijen
is overeengekomen of achteraf schriftelijk is bekrachtigd.
Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
10.1
Op de rechtsverhouding tussen koper en Schaepkens is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Rechter, binnen wiens ressort de
statutaire vestigingsplaats van Schaepkens is gelegen.
Artikel 11. Rechten van de klant
11.1
De in deze garantiebepalingen opgenomen rechten en vorderingen van de klant komen hem toe
onverminderd de rechten en vorderingen die de wet hem toekent. Deze garantiebepalingen en
onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gaan voor de bepalingen van boek 7 titel 1 BW
inzake consumentenkoop indien sprake is van een koopovereenkomst met een niet-consument en
indien en voor zover deze bepalingen en algemene voorwaarden een andere inhoud en/of
strekken hebben dan een of meerdere bepalingen van boek 7 titel 1 BW.

