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GARANTIEVOORWAARDEN 
 
1. De Vries Autotechniek garandeert dat haar product - hierna verder aan te duiden als 

'het Product' - vrij is van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover 
dat volgt uit deze garantiebepalingen. 

2. Indien gedurende een periode van zes maanden vanaf de levering het Product defect 
blijkt te zijn vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering, zal De Vries Autotechniek 
zonder kosten van arbeidsloon of onderdelen in rekening te brengen, naar eigen 
goeddunken het Product of de gebrekkige onderdelen repareren of laten repareren of 
vervangen.  

3. De garantie wordt uitsluitend verleend binnen deze garantieperiode van zes maanden, 
mits het Product door De Vries Autotechniek zelf is ingebouwd en de originele factuur of 
kwitantie (met vermelding van aankoopdatum) aan De Vries Autotechniek wordt 
overhandigd. 

4. Indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de 
garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het 
gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen, vervalt iedere garantie op het 
Product.  

5. Indien het Product gebreken mocht vertonen, blijft de verplichting van De Vries 
Autotechniek steeds beperkt tot de in artikel 2 genoemde reparatie of vervanging. 
Koper is daarnaast niet gerechtigd om enige vergoeding van welke aard dan ook, van De 
Vries Autotechniek te verlangen, terwijl Koper evenmin gerechtigd is om ontbinding van 
de koopovereenkomst te vorderen.   

6. De Vries Autotechniek is evenmin aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit 
het feit dat: 
a. het Product niet voldoet aan de technische eisen, normen en/of  
  voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land  
  waar het Product wordt gebruikt; 
b. de zaak, waarvan het Product na inbouw deel is gaan uitmaken,  
  daardoor niet voldoet aan de technische eisen, normen en/of  
  voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land  
  waar het Product wordt gebruikt; 
c. ten aanzien van de zaak, waarvan het Product na inbouw deel is gaan 
  uitmaken, garantieaanspraken vervallen jegens de fabrikant om reden  
  dat inbouw heeft plaatsgehad van een niet door die fabrikant geleverd  
  en goedgekeurd product. 

7. De aansprakelijkheidsbeperkingen die uit deze garantievoorwaarden voortvloeien blijven 
buiten toepassing voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of 
grove schuld van De Vries Autotechniek.  

 

 


