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Indien er garantie wordt gekocht op gebruikte goederen, machines en tractoren
gelden onderstaande aanvullende “A3 garantie” voorwaarden.

Introductie:
Hoewel zowel aan fabricage als assemblage de grootst mogelijke zorg is besteed door de fabrikant, kunnen desondanks materiaal- en
fabricagefouten voorkomen. Bij gebruikte machines zou dit niet snel voorkomen omdat elke vorm van nieuw garantie niet meer gelden.
Zie COM voorwaarden. Om het vertrouwen van de klant te behouden en deze te beschermen tegen ongerechtvaardigde lasten, heeft
Van der Perk Mechanisatiebedrijf bv voor gebruikte machines de “A3 garantie” voorwaarden gemaakt. Deze “A3 garantie” dient door de
klant er bij gekocht te worden en door verkoper als extra voorwaarden te vermeld op de koopovereenkomst, evenals de bepaalde tijd en
of het aantal bedrijfsuren hiervan. Indien gedurende deze garantieperiode een defect optreedt dat onder garantie valt, zal Van der Perk
Mechanisatiebedrijf bv voor herstel zorgen, op basis van deze A3 garantievoorwaarden.
Hierbij geldt echter wel de voorwaarde:
dat de klant het volledig aankoopbedrag betaald dient te hebben volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
dat de dealer op dag van de levering van het product aan de klant een compleet ingevuld afleveringsbewijs heeft terug
ontvangen van de klant.
In deze A3 garantievoorwaarden staat omschreven, de garantie die geldt voor gebruikte goederen, machines en tractoren. In deze voorwaarden
worden verder de voorwaarden voor vergoeding en administratieve garantieafwerking toegelicht. In alle andere gevallen wordt er geen garantie
verleend op gebruikte goederen, machines en tractoren.
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Begrippenlijst:
Gebruikt, onder gebruikt wordt verstaan alles wat niet nieuw is.
Goederen, dit kan een machine, tractor, ed. zijn.
Termijn, dit is de termijn tot wanneer er garantie wordt verleend.
Draaiuren, dit zijn de afgelezen draaiuren indien telwerk functioneert.
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III

Ten eerste dient de extra aangekochte garantie als “A3 garantie” op de koopovereenkomst vermeld te staan.
De in de COM vermelden garantievoorwaarden voor nieuwe machines worden nooit door de A3 garantievoorwaarden overschreden.
Tenzij anders vermeld geld er voor een A3 garantie een termijn van, maximaal 50 draaiuren boven op de draaiuren bij aflevering of tot
maximaal 1 maand na afleverdatum.
De A3 garantietermijn niet overschreden mag zijn, hierbij geld wat het eerst komt, het aantal maximale draaiuren of termijn.
Gevolgschade(s) komen niet in aanmerking voor garantie.
De machine dient door koper aangeleverd te wordt op de door de leverancier aangewezen locatie.
Tenzij anders vermeld, worden uitsluitend de defecte onderdelen voor garantie vervangen, de te verrichten arbeid is voor rekening koper.
Verkoper heeft het recht om defecten te repareren, deels te vervangen of door gebruikte of nieuwe onderdelen.
Voor iedere A3 garantiereparatie geld een eigen risico voor de koper van 10% excl. btw van het reparatiebedrag, met een minimum van
50,= euro excl. btw.
Wat valt niet onder A3 garantie: normale slijtage, inbedrijf- en afstellen van de machine, onderhoud, onoordeelkundig gebruik, reis- en
verblijfkosten, berging, transport, overurentoeslag, beschadiging(en), deuken, roestvorming, rubberdelen, buiten- & binnenbanden, vsnaren en of riem aandrijvingen, radio / cd spelers en defecten die zijn vermeld op de koopovereenkomst en door de koper zijn
geaccepteerd.
Directe uitsluiting van A3 garantie:
a. Schade die voortvloeit uit gebruik van machine waarvoor deze niet bestemd is.
b. Schade voortvloeiend uit diensten die buiten normale onderhoudswerkzaamheden vallen.
c. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
d. Schade voortvloeiend uit diensten die zijn uitgevoerd door iemand anders dan de leverancier.
e. Wijzigingen of aanpassingen die niet door de leverancier zijn goedgekeurd of uitgevoerd.
f.
Originele (onderhoudsdelen) onderdelen worden vervangen door geen originele delen.
g. installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden.
Berekening:
1
2
3

Van iedere A3 garantie reparatie ontvangt koper een reparatiefactuur onder aftrek van
dat geen wat volgens bovenstaande A3 garantievoorwaarden, garantie is.
De meerprijzen, toeslagen en het eigen risico wordt de koper direct in rekening gebracht.
De aftrek nieuw voor oud wordt in evenredigheid van draaiuren verrekend. Het over gebleven deel wordt direct in rekening
gebracht bij koper.

Indien koper een andere mening is toe gedaan dient hij dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan verkoper.
Koper kan ook een schriftelijke gemotiveerde coulance aanvraag doen. Verkoper zal deze aanvraag binnen 7 dagen volgens ”A3
garantie” voorwaarden opnieuw bekijken en hier schriftelijk op reageren naar koper.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing:
de COM leverings- en betalingsvoorwaarden in alle andere gevallen, zoals deze luiden volgens de laatste ter
Griffie van de Rechtbank te Utrecht neergelegde tekst. De algemene voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

