Garantie- en verkoopsvoorwaarden
1. Montage aanbevelingen:

Voor alle motoren:
• olie en oliefilter absoluut vernieuwen
• indien nodig, eveneens de luchtfilter vervangen
• ontstekingskaarsen vervangen, ontsteking op punt stellen volgens de constructeursvoorschriften
• distributieriemset , getande riemen en V-riemen vervangen
• indien nodig, de waterpomp en thermostaat vervangen. Waterslangen controleren
• volledig ontluchtingscircuit controleren (darmen, filters, …) zodat er geen drukverlies optreedt
• indien nodig, tuimelaars controleren en afstellen
• oliedruk en motortemperatuur indicators op het instrumentenbord controleren
Bijkomend voor dieselmotoren:
• brandstoffilter vervangen en circuit reinigen
• gloeikaarsen en verstuivers controleren. Vervangen indien nodig
De motor altijd enkele ogenblikken laten draaien met de bobijnen uitgeschakeld of de injectiepomp zonder
voeding om de oliepomp te laven.
2. Garantievoorwaarden:

In geval van defect of anomalieën op het geleverde wisselstuk of de herstelling is enkel garage
Neirynck bvba gemachtigd tussen te komen. Indien deze clausule niet correct is opgevolgd, vervalt
elk recht op garantie en wordt geen enkele factuur van een andere hersteller in acht genomen.
Enkel als er vooraf een schriftelijk akkoord door ons is gegeven, mag de herstelling uitgevoerd
worden. Gelieve ons dan ook onmiddellijk te contacteren.
3. Garantie op wisselstukken:
Er is een garantie van 1 jaar op nieuw bestelde wisselstukken of originele ruilonderdelen beginnend
vanaf de factuurdatum en op voorwaarde van volstorting van het factuurbedrag.
Op occasiestukken wordt de garantieduur vermeld op de factuur in functie van de aard en omvang
van de schade en de werken, beginnend vanaf de factuurdatum en op voorwaarde van volstorting
van het factuurbedrag.
Garantie op de mechaniek van een occasiemotor of -versnellingsbak omvat enkel de naakte
onderdelen, maw. aanbouwdelen zoals turbo, injectiepomp, verstuivers, etc. vallen hier niet onder
zelfs al zijn deze onderdelen bij levering al gemonteerd.

Herstelling van een door ons geleverd onderdeel door uzelf of door een andere onderneming sluit
onmiddellijk de garantie uit. Indien het defect of anomalie geen gevolg is van ons toedoen, zullen
alle eventuele werkzaamheden gefactureerd worden.
De garantie omvat geenszins kosten van werkuren, takeling, afslepen, transport, verplaatsing,
opslag of kosten als gevolg van immobilisatie van het voertuig.
In geval van defect door ons vastgesteld en erkend door onze diensten, engageert garage Neirynck
zich tot volgende maatregelen en dit volgens eigen keuze:
• herstelling van het stuk, onderwerp van de garantie, door ons in onze werkplaats;
• wisselen van het stuk, onderwerp van de garantie tegen dezelfde waarde;
• teruggave van de waarde van het defecte stuk, onderwerp van de garantie.
4. Borg/statiegeld:

Indien na levering van een ruilonderdeel of occasie onderdeel het defecte onderdeel niet binnen de
maand na factuurdatum terugkomt, vervalt het statiegeld.
5. Uitsluitingen:

De garantie vervalt indien de schade het gevolg is van onkunde, onachtzaamheid of een fout van de
klant bij montage, indienststelling of het gebruik van het wisselstuk onderwerp van de garantie en
indien de montage aanbevelingen (punt 1) niet gerespecteerd zijn.
Voertuigen op gas of met trekhaak zijn uitgesloten van garantie.
Toepassing van de garantie zoals vermeld in punt 3 verlengt niet de algemene garantieduur.
Zijn uitgesloten van garantie tenzij gefactureerd:
• het geheel van het koelcircuit (waterpomp, thermostaat, waterslangen, …)
• het geheel van het electrisch circuit (ontsteking, ontstekings- of gloeikaarsen, bobijnen, …)
• het geheel van het brandstofcircuit (brandstoffilter, injectiepomp, verstuivers, …)
• de koppelingskit (drukplaat, druklager, koppelingsschijf)
• de versnellingsbak of het differentieel die geheel uitmaakt van de motorgroep
• het geheel van het ontluchtingscircuit (darmen, filters, …)
• cylinderkoppakking
• elk stuk of onderdeel waarvan de plaatsing geen deel uitmaakt van de facturatie door een
professional. De betreffende onderdelen worden onder geen enkel beding vervangen of
teruggenomen.
6. Dispuut:

In geval van dispuut zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

