
Algemene garantievoorwaarden 2dehands voertuigen  

Van Hoof Joel respecteert de wet (1 januari 2004) betreffende de bescherming van consumenten. Dit document schept duidelijkheid 

omtrent afspraken tussen koper en verkoper over de wettelijke garantie bij een 2dehands voertuig.  

1. Gedekte onderdelen:  

MOTOR: cilinderwanden, zuigerveren, kussenblokken, drijfstangen, zuigers en assen, krukas, oliepomp, stootstukken, nokkenas, 

balansassen, klepgeleiders, kleppen, motorblok, krukaslager, turbine, as, lager, compressorhuis en regelsysteem (uitgezonderd de 

rubberslangen van het hele turbosysteem).  

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK: assen, lagers, ringen, versnellingsbaksteun, tandwielen, interne schakelassen en -vorken, 

verschuifbare tandwielen en synchromeshringen.  

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK: koppelomvormer, turbine-as, oliepomp, versnellingsbaksteun, regulator (uitgezonderd de 

koppelingsplaten en alle elektrische en elektronische uitrusting) TUSSENBAK: tandwielen, lagers, kettingen en assen.  

KOPPELING: hydraulische zender en ontvanger (uitgezonderd de koppeling en de bedieningskabels). In geen enkel geval zal de 

garantie tussenkomen bij natuurlijke slijtage van de koppelingsschijf van de lager of als het kan worden aangetoond dat de schades 

te wijten zijn aan het niet-gebruik van het voertuig gedurende een langere periode.  

KOELING: cilinderkop, cilinderkoppakking, waterradiator, olieradiator, sensoren, waterpomp, koelventilatormotor, weerstand, 

verwarmingsradiator, thermostaat en expansievat.  

ACHTERBRUG: gesmeerde onderdelen aan de binnenkant van de brug, tandwielen, lagers en kroonwielen.  

BRANDSTOFTOEVOER: luchtdebietmeter, inspuitpomp, hogedruk brandstofpomp, elektrische toevoerpomp, elektronische 

motorstuurdoos, elektromagnetische sluitkleppen, pompverstuiver zuurstofsensor, EGR-klep, BDP-sensor, nokkenassensor, 

detonatiesensor, druksensor, versnellingspedaalsensor, ontstekingsmodule spoel en verstuiver. Let op, alleen de defecte verstuiver 

wordt ten laste genomen (met maximaal 2 verstuivers) voor de totale duur van de waarborg.  

OPHANGING: draagarmen (onderste en bovenste), armscharnieren, silent blocks en torsiestang.  

ELEKTRISCHE UITRUSTING: alternator, starter, elektrische ruitenwissermotor, raambediening (schakelaar, mechanisme en motor), 

ruitensproeierpomp en motoren van centrale vergrendeling.  

REMSYSTEEM: hoofdremcilinder, remkrachtverdeler, remklauwen, rembekrachtiging, servopomp, aggregaat elektropomp, ABS of 

ABR en ABS sensor.  

BOORDINSTRUMENTEN: multifunctionele schakelaar, combi-instrument, contactslot, diefstalbeveiligingssysteem via computer met 

pompblokkering (uitgezonderd de afstandsbediening) en pinkerdoos.  

STUURINRICHTING: servopomp en stuurkolom.  

AIRCONDITIONING: compressor, binnenventilator, condensor, verdamper, drukregelaar, binnenventilator en ventilatorweerstand 

(uitgezonderd gas, filters kleppen, leidingen, pakkingen, elektrische en elektronische uitrustingen).  

Van Hoof Joel kan beslissen of er nieuwe of tweedehandsonderdelen worden gebruikt. Elk ander orgaan of mechanisch onderdeel dat 

hierboven niet expliciet wordt vermeld, valt niet onder de garantie en blijft dus ten laste van de eigenaar.  

2. Niet gedekte onderdelen:  

Het klein toebehoren, de ecologische bijdragen, de controles, de uitlijningen, de dichtingen, de keerringen, de leidingen, de riemen 

alsook de distributieriem van de motor, de tandwielen distributie, de poulies waaronder ook de trillingsdemper van de krukas, de 

elementen verbonden aan het onderhoud van het voertuig, de wielen, de koplichten, de remschijven, de remtrommels, de 

remblokken en remvoeringen, de uitlaat, de schokdempers, de ontstekings- en gloeibougies, de verdeelkappen, de bougiekabels, de 

rubberslangen, de riemen, de loop- en spanrollen, de leidingen, de elektrische bekabeling, de kabels, de reservoirs, de slangen en 

de zekeringen, de handrem, de veiligheidsgordels, de batterij, de lampen, de afstandsbedieningen, de alarmsystemen, het stuurslot, 

de slotcilinders, de handgrepen, de verbruiksartikelen, de bijvulling van de airconditioning, de filters, het instrumentenpaneel, het 

koetswerk, het lakwerk, de zetels, het tapijt, de ruiten (al dan niet met ontdooiing) en de achteruitkijkspiegels.  

Omdat niet-originele accessoires, niet geplaatst door Van Hoof Joel, soms verouderd of van mindere kwaliteit kunnen zijn zit hier 

geen garantie op. Meestal kan de klant hier nog jaren van genieten, demontage is dan ook niet nodig. Voorbeelden van accessoires: 

alarmsysteem, radio, GPS, ...  

Schade direct of indirect veroorzaakt door: de eigenaar of derden, gebrek aan onderhoud, normale slijtage, slepen of overbelasting, 

het breken en/of verschuiven van de distributieriem valt niet binnen garantie.  

3. Voorwaarden:  

Van Hoof Joel is niet aansprakelijk voor tijdelijke immobiliteit en/of de wachttermijn van de herstelling, hiervoor kan geen 

schadevergoeding of vervangwagen geëist worden. De klant dient passende maatregelen te treffen om de gevolgen van een 

schadegeval te beperken of te verminderen. Zo niet, wordt het schadegeval verhoudingsgewijs met de toename van de schade 

verminderd. Geen enkele reparatie, interventie of prestatie op het voertuig is gedekt, als ze zonder schriftelijke toestemming van 

Van Hoof Joel wordt uitgevoerd. Bij doorverkoop van het voertuig naar een ander persoon of bedrijf vervalt de garantie. Van Hoof 

Joel is niet aansprakelijk voor de schade, vertraging of hinder veroorzaakt door oproer en stakingen of door enig andere onvoorziene 

gebeurtenis of geval van overmacht.  

 


