ALGEMENE VOORWAARDEN
JVH CAR CONSULTING
Op deze pagina vindt u de bepalingen van
het JVH CAR CONSULTING
garantiebewijs, een korte uitleg over de
reparatiegarantie en onze algemene voorwaarden.
GARANTIEBEWIJS
De garantie wordt door JVH CAR CONSULTING
verleend voor een periode van drie weken op motor
en versnellingsbak na aflevering van de auto en
afgifte van dit bewijs.
De garantie geldt voor de koper en niet voor
opvolgende recht-verkrijgenden. Door de garantie
worden de wettelijke rechten die de koper niet
handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit
dien hoofde heeft onverlet gelaten.
De garantie betreft zowel het herstel van gebreken
die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren,
als het herstel van gebreken die tijdens de
garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik
zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor
rekening van de verkoper.
Reparaties of vervanging van onderdelen ter
gelegenheid van normale gebruikelijke
onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend
uit de gebrekkige uitvoering van de voor de
aflevering door de verkoper verrichte
onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
Evenmin vallen onder de garantie ontstane
defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd
gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of
in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er
aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door
deelneming aan snelheidswedstrijden en
snelheidsproeven.
Niet onder de garantie vallen defecten die zijn
ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte,
tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet
zijn ontstaan door de van
de Europese Economische Ruimte afwijkende
omstandigheden aldaar (inferieure wegen en
brandstof etc.).
De koper dient zich voor de uitvoering van de
garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de
noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft
voorgedaan en dit door de koper kan worden
aangetoond aan de hand van de door de reparateur
verstrekte gegevens en/of aan de hand van de
kapotte onderdelen.
De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden
vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper
geldende prijspeil.

De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van
schade aan personen en zaken ten gevolge van het
breken of defect raken van onderdelen of welke
verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten
ontstaan.
De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren
(accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede
veranderingen aan de auto die na aflevering zijn
aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
De volgende onderdelen vallen onder
drie weken JVH CAR GARANTY;
- MOTOR: achter hoofdafdichting, cilinderblok,
cilinderbussen, cilinderkop, cilinderkoppakking,
cilinderpakkingen, distributietandwielen,
distributieriem (de reguliere vervanging volgens het
merk voorgeschreven onderhoud is niet gedekt),
drijfstangen, drijfstanglagers, hydraulische lifters,
inwendige lagers, klepgeleiders, kleppen,
kleppendeksel, klepveren, krukas, krukaslagers,
krukaspoelie, nokkenas, nokkenasriem,
nokkenaslagers, nokvolgers, oliepomp, olieaanzuigbuis, oliepompaandrijving, spanners,
starterkrans, stoterwiel, stroomverdeler-as,
tuimelaar-as, zuigerpennen, zuigers, (breuk van)
zuigerveren.
- HANDMATIGE TRANSMISSIE: assen,
drukstang/schakelstang, lagers en lagerschalen,
selecteerassen, selecteervorken, synchromesh
ringen en naven, tandwielen, verleng-as.
- AUTOMATISCHE TRANSMISSIE:
aandrijfkettingen, afdichtingen, hydraulische
regeleenheid, kleppen, kleppenblok, lager plus
vergrendelingshendel, lagers en lagerschalen,
modulair ventiel, olieafdichting ingaande as,
oliepomp, rembanden, servo’s, tandwielen.
- AANDRIJVING: cardanas, aandrijfassen,
differentieel, homokinetische koppelingen, pignon
en kroonwiel.
- 4-WIELAANDRIJVING: assen, cardanas,
differentieel achteras, differentieel vooras,
homokinetische koppelingen.
GEEN GARANTIE
Wanneer koper voor een zo meeneemprijs kiest is
er geen enkele sprake van garantie die verkoper
biedt bij de aankoop van de auto. De koper heeft
dan bewust gekozen voor bovenstaand genoemde
mogelijkheid.
ANNULERINGSKOSTEN
Annulering van de overeenkomst is mogelijk. Hierin
verrekend de verkopende partij 15%
annuleringskosten. Als de verkopende partij de
overeenkomst wilt annuleren da is deze verplicht
het overgemaakte bedrag terug te storten op de
rekening van de kopende partij wanneer de betaling
al voldaan is. Voor de verkopende partij zijn aan de
annulering geen andere kosten verbonden.

