
Garantieboekje 

Je hebt zojuist een voertuig gekocht en wij danken je voor het in ons merk 
gestelde vertrouwen. Jouw machine is op duurzaamheid geconstrueerd, maar 
de hoge kwaliteitswaarden sluiten een minimum aan onderhoud natuurlijk niet 
uit. 
1. Garantieperiode:  2 jaar

2. Onderhoudsbeurten

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, moet het voertuig onderhouden worden 
volgens de voorgeschreven onderhoudsbeurten bij een erkende Derbi dealer, zie
gebruikshandleiding. 
De eigenaar dient er over te waken dat de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd, 
en is verantwoordelijk voor de kosten van de uitgevoerde werken en van de onderdelen 
die vervangen worden gedurende de periodieke onderhoudsbeurten. Tevens dient hij de 
voorgeschreven onderhoudsbeurten nauwkeurig op te volgen volgens de 
gebruikershandleiding en hierbij enkel originele Derbi onderdelen te gebruiken. 
Er wordt verondersteld dat de eigenaar zijn voertuig als een goede huisvader onderhoudt. 
3. Garantievoorwaarden

1. Het voertuig wordt gewaarborgd tegen elke materiaal- of fabricatiefout gedurende 
een periode van 24 maanden, welke ingaat op de datum van aflevering van het 
product aan de eerste gebruiker.

2. De garantie beperkt zich tot het gratis vervangen of herstellen van elk defect 
onderdeel. Deze vervanging of herstelling onder garantie kan enkel gebeuren door 
bemiddeling van een door de invoerder erkende Derbi dealer.

3. De aansprakelijkheid van de fabrikant of de invoerder beperkt zich uitsluitend tot de 
garantie zoals omschreven in art.2. De koper kan op generlei wijze aanspraak doen 
gelden op vergoeding van materiële of lichamelijke schade, genots- of 
inkomstenverlies, transport, of verblijfkosten, sleep- of depannagekosten noch 
ontbinding van zijn aankoopcontract.

4. De garantie vervalt indien:
a) Het product niet gebruikt, behandeld of onderhouden werd volgens de 

voorgeschreven onderhoudsbeurten vermeld in de handleiding voor het 
betrokken product.

b) Het produkt onderhouden of hersteld werd buiten de werkhuizen van onze 
erkende verdelers, of met gebruik van niet-originele onderdelen.

c) Andere brandstoffen, smeermiddelen of onderhoudsproducten werden 
gebruikt dan deze welke door de fabrikant werden aanbevolen.

d) Het product werd verhuurd of gebruikt voor commerciële doeleinden.
e) Een ombouwing of verandering werd uitgevoerd  aan het product  of indien 

het betrokken was in een ongeval.
f) Het voertuig een WOK-status heeft.
g) Het product gebruikt werd voor sportwedstrijden, op gesloten circuit, off-road, 

free style, of voor doeleinden waarvoor het niet werd ontworpen. 



5. Normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door het gebruik van het voertuig, zijn
geen materiaal- of constructiefout, zijn als dusdanig niet gedekt door de garantie: de
vervanging van binnen- en buitenbanden, lampen, bougies, contactpunten,
zekeringen, rubberen onderdelen, rem- en koppelingsbekleding, remkabels,
koppelingskabels, kilometertellerkabels, oliekeringen, remschijven of trommels,
riemen, filters, kettingen, tandwielen, wielspaken, enz...

6. Geluiden en trillingen die de bedrijfszekerheid, de veiligheid en de wegligging van
het voertuig niet in het gedrang brengen.

7. Corrosie of aantasting van alle onderdelen ten gevolgen van zouten of zuren.
8. Vloeistoffen zoals motorolie, koelvloeistof, enz...
9. De invoerder behoudt zich het recht op de uiteindelijke beslissing bij elke

garantieaanvraag.
10. Op plastic onderdelen of kuiponderdelen wordt enkel garantie toegestaan als er

constructiefouten of fabricagefouten worden geconstateerd voor de aflevering van
het nieuwe voertuig aan de klant.

11. De garantieperiode van batterijen is beperkt tot 6 maanden op voorwaarde dat er
met het voertuig minimum 200km per maand wordt gereden.

De koper, 

( de handtekening dient voorafgegaan  
door de eigenhandig geschreven melding 
 “Gelezen en goedgekeurd”) 




