Garantie
De meeste klanten kiezen voor de scherpste prijs en kopen de auto zoals gezien, bereden en akkoord
bevonden. Maar voor een stukje extra zekerheid kunt u bij aankoop van de auto voor een beperkt
garantiepakket kiezen.
De meerprijs van dit pakket bedraagt voor personenenauto's € 495,- en voor bedrijfsauto's € 795,-.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien bij aankoop van de auto voor het
garantiepakket is gekozen.
Indien garantie wordt overeengekomen, wordt dat op de aankoopovereenkomst en op de factuur
vermeld.

Garantie termijn
3 maanden vanaf datum aflevering met een maximum van 10.000 km.
Auto van der Krogt geeft, indien vooraf overeengekomen, 3 maanden garantie op het draaiende
gedeelte van de motor, lagers, zuigers, distributie en aandrijving. Alle gebreken die ontstaan en niets
met deze draaiende gedeelten te maken hebben zijn uitgesloten van garantie.

Begrip motor
Het kapot gaan van de drijfstang, zuigers en lagers.

Begrip distributie
Het kapot gaan van de distributie riem/ketting waardoor schade ontstaat aan de motor, alleen als de
riem/ketting tijdig en volgens schema van de fabrikant is vervangen.

Begrip aandrijving
De versnellingsbak.

Algemene uitsluitingen
- airco's
- cruise,-traction,-stability, control
- alarminstallaties, startblokkeringen
- autotelefoons, gps, navigatie apparatuur
- boordcomputers, managementsystemen
- katalysatoren, lambda sonde's
- sleutels, startblokkeringen in sleutels of afstandsbedieningen en het ontbreken van de
moeder/reserve sleutel
- schuif/zonnedaken, banden, velgen.

- accu's, dynamo's, remschijven, remblokken,ABS systemen, koppelingsplaat en of drukgroep,
startmotoren en portierrubbers omdat deze onderhevig zijn aan slijtage
- koppakking, kleppenslijtage en kleppenstel mechanisme zijn uitgesloten van garantie omdat deze
niet onder het draaiende gedeelte vallen
- de LPG installatie is uitgesloten van garantie als het betreft de gascomputer, relais, verdamper,
gasinjectoren en afstel problemen
- alle gebreken die ontstaan door oneigenlijk gebruik en achterstallig onderhoud en die niets met het
draaiende gedeelte van de motor te maken hebben bij 4x4 aangedreven auto's is de gehele
aandrijving uitgesloten van garantie i.v.m. wedstrijd en terreinrijden
- dieselmotoren: indien storingen / defecten ontstaan door tanken van biologische diesel /
plantaardige oliën, vervalt elke vorm van garantie en zijn de kosten van de schade c.q. vervolgschade
aan de motor en overige systemen geheel voor de koper.
Auto's die door particulieren onder groothandelscondities worden gekocht zijn uitgesloten van
garantie en worden verkocht zoals gezien bereden en akkoord bevonden. Hier is geen enkele vorm
van garantie mogelijk.

Aanmelden van garantie
Het aanmelden van garantie dient te allen tijden schriftelijk of telefonisch te gebeuren aan de
directie. Auto van der Krogt repareert garantie uitsluitend in eigen beheer mits door ons anders
besloten. Indien koper de garantie door derden heeft laten repareren zonder schriftelijke of
telefonische toestemming dan zijn alle kosten voor de koper en worden deze kosten niet vergoed.
Neem dus altijd eerst contact op met de directie!

Aankoop keuring
Indien u wenst kunnen wij een ANWB/Dekra keuring voor u verzorgen. De kosten hiervan zijn voor
de koper en bedragen € 225,00 incl. BTW. Na keuring wordt u uitgenodigd om gezamenlijk het
keuringsrapport te bespreken.
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