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2015 WAARBORGVOORWAARDEN 

 

 

I. Omvang van de waarborg 

 

1. Moeyersons waarborgt de door haar geleverde nieuwe kastopbouwen op voertuigen tegen 

gebreken gedurende een termijn van 24 (vierentwintig) maanden 

 

De termijn van 24 (vierentwintig) maanden gaat in vanaf de levering van het voertuig aan de 

klant of vanaf de verzending van het bericht van terbeschikkingstelling. 

 

2. De waarborg is strikt beperkt tot de levering en de vervanging van het onderdeel dat 

onbruikbaar geworden is ten gevolge van een vastgesteld gebrek of, volgens onze uitsluitende 

keuze, tot de herstelling van dit onderdeel wanneer dit mogelijk is. 

 

3. In geen enkel geval kan de koper door het inroepen van de waarborg de vernietiging van het 

koopcontract eisen, noch enige andere om het even welke schadevergoeding of terugbetaling 

van kosten vorderen 

 

Anderzijds geeft de toepassing van de waarborg geen aanleiding tot verlenging van de 

waarborgtermijn zoals deze is in artikel 1 hiervoor. 

 

 

II. Uitsluitingen 

 

1. Tweedehands transportmiddelen worden niet gewaarborgd.  Zij worden steeds verkocht in de 

staat waarin ze zich bevinden, door de koper voldoende gekend. 

 

2. Zijn van de waarborg uitgesloten en blijven derhalve steeds ten laste van de klant: 

 de sleep-, bergings- en verplaatsingskosten, evenals de kosten van gebeurlijk deskundig 

onderzoek, 

 het vervangen of afstellen van onderdelen onderhevig aan normale slijtage, zoals o.m. 

gloeilampen, banden, ? e.d., 

 de levering van verbruiksstoffen, zoals o.m. oliën, e.d., 

 de onderhouds- , nazicht- en smeerwerkzaamheden, met inbegrip van deze voorzien in 

de onderhoudsinstructies, 

 schade t.g.v. steenslag, vonkneerslag, atmosferische omstandigheden, e.d. evenals 

schade te wijten aan reinigen met bijtende producten of met hogedrukreiniger, 

 overuren en werk tijdens weekend- en op zon- en feestdagen, 

 de tussenkomsten ten gevolge van ongevallen, normale slijtage, schade t.g.v. geweld, 

ondeskundig gebruik, nalatigheid of onkunde, 

 schade t.g.v. ondeugdelijk uitgevoerde herstellingen door derden of ten gevolge van het 

monteren van niet originele onderdelen of wisselstukken 

 

3. Voor toebehoren of onderdelen, die niet door Moeyersons vervaardigd zijn(zoals laadklep, 

koelgroep, airco, compressor, chassis, e.d.) , gelden uitsluitend de termijnen en modaliteiten van 

de waarborgvoorwaarden van de leverancier of fabrikant van het betreffende toebehoren of 

onderdeel.  
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4. In geen geval en onder geen enkelen voorwaarde aanvaardt Moeyersons tussen te komen in 

kosten voor depannage, gebruiksderving of enig andere schade of onkosten, welke rechtstreeks 

zouden kunnen voortvloeien uit het feit dat aanleiding geeft tot waarborgaanvraag. 

 

III. Verval van recht 

 

De waarborg vervalt van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling: 

 Indien het voertuig gebruikt wordt voor een ander doel dan datgene waarvoor het 

bestemd is. 

 Indien het voertuig gewijzigd, hersteld of gedemonteerd wordt – zelfs gedeeltelijk – buiten 

de werkplaatsen van Moeyersons, tenzij Moeyersons hiervoor uitdrukkelijk en voorafgaand 

toestemming had verleend, 

 Indien de klant in gebreke blijft met zijn betalingsverplichtingen tegenover Moeyersons of 

één van haar filialen of zustermaatschappijen. 

 

IV. Toepassingsmodaliteiten van de waarborg 

 

1. Alle voertuigen dienen gereinigd aangeboden te worden. 

 

2. Installaties die na aflevering door derden op het transportmiddel werden geplaatst, zoals o.m. 

laadkranen, compressorgroepen, e.d. moeten gedemonteerd worden vooraleer het 

transportmiddel ter herstelling bij Moeyersons aangeboden wordt. 

 

Zo dit niet is geschied, en zo omwille van de aard der herstelling Moeyersons verplicht is deze 

uitrusting te demonteren, dan geschieden de demontage en de gebeurlijke montage na 

herstelling steeds op kosten, risico en verantwoordelijkheid van hem die de waarborg aanvraagt 

of tot herstelling opdracht geeft.  In dit geval is Moeyersons evenmin verantwoordelijk voor 

gebeurlijke beschadigingen aan diefstal of verdwijning van de aldus gedemonteerde en/of terug 

gemonteerde uitrusting. 

 

3. Defecte onderdelen welke door Moeyersons onder waarborg vervangen werden, blijven de 

eigendom van Moeyersons. 

 

Zo evenwel de waarborgaanvraag door Moeyersons geweigerd werd, dan blijft het onderdeel 

gedurende 30 (dertig) kalenderdagen na kennisgeving van deze weigering ter beschikking van 

de klant, indien deze op voorhand hierom had verzocht.  Eens de termijn van 30 (dertig) dagen 

verstreken, wordt het desbetreffende stuk vernietigd. 

 

4. Indien bij defect of panne aan een onderdeel van het transportmiddel tijdens de 

waarborgperiode de klant zich niet in de werkplaatsen van Moeyersons of in door Moeyersons 

uitdrukkelijk erkende werkplaatsen kan aanbieden, dan dient de herstelling of de vervanging van 

het defecte onderdeel uitgevoerd te worden door de officieel erkende merkvertegenwoordiger 

van het desbetreffende onderdeel.  Hiervoor dient de klant, desnoods telefonisch, met 

Moeyersons in verbinding te stellen. 

 

 

V. Verantwoordelijkheid 

 

1. Behoudens wat in onderhavige waarborg bepaald is, geeft Moeyersons geen enkele waarborg 

en wordt alle contractuele of quasi-delictuele verantwoordelijkheid uit hoofde van 
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koopvernietigende of andere gebreken afgewezen. 

 

Moeyersons beslist daarenboven in alle gevallen en op soevereine wijze over de toepassing van 

onderhavige waarborg. 

 

2. Moeyersons is ontheven van alle verantwoordelijkheid wat de eventuele nabootsingen van 

brevetten of het wederrechterlijk gebruik van merken en van modellen betreft, die zouden 

kunnen vastgesteld worden op de goederen, die zij vanwege haar toeleveranciers ontving. 

 

 

VI. Bevoegdheid 

 

Alle betwistingen met onze klanten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank 

van onze maatschappelijke zetel, zelfs bij een meerderheid van verweerders, incidentele eisen of 

een vordering in vrijwaring, tot tussenkomst of tot een gemeenschappelijk vonnis. 

 

 

VII. Procedure 

 

1. Om de waarborgaanvraag efficiënt en spoedig te kunnen afhandelen, dient steeds het originele 

identificatienummer (fabricatienummer) te worden opgegeven of in de briefwisseling vermeld. 

 

2. Aanvragen tot toepassing van de waarborg kunnen ingediend worden: 

 

Carrosserie Moeyersons nv 

Achterheide 26 

1840 Londerzeel 

 

Telefoon: 052/30.08.21 

Fax: 052/30.17.92 

 

 

 

 

BELANGRIJK 

 

In het eigen belang van de koper of de gebruiker beveelt Moeyersons aan om zelfs na het 

verstrijken van de waarborgtermijn, uitsluitend originele of door Moeyersons goedgekeurde 

onderdelen, wisselstukken of toebehoren te gebruiken, zowel op mechanisch als carrosserievlak.  

Van deze onderdelen, stukken en toebehoren werd de geschiktheid, de bedrijfszekerheid en de 

betrouwbaarheid nagegaan.  Alhoewel de markt naar het beste vermogen gevolgd wordt, kan 

Moeyersons niet instaan voor andere onderdelen, wisselstukken of toebehoren, zelfs zo zij door 

een of ander bevoegd organisme zouden goedgekeurd zijn. 

 

 

DE WAARBORGVOORWAARDEN KUNNEN STEEDS WORDEN GEWIJZIGD ZONDER 

VOORAFGAANDELIJK BERICHT. 

 
 


