VOORWAARDEN MANNINCK GARANTIE
Definities
Manninck: Manninck VOF, Molenvliet 23, 3335LH Zwijndrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 61974269.
Verkoper: Manninck
Koper: degene die het motorrijtuig in eigendom verkrijgt van verkoper; met de koper is in rechten en
rechthebbende(n) op de garantie door verkoper is/zijn geaccepteerd;
Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen Manninck en de koper ten aanzien van het te kopen voertuig,
ook wel ‘koopovereenkomst motorvoertuig’.
Gebrek: een tijdens de garantietermijn optredend plotseling, onvoorzien en blijvend defect aan een
gegarandeerd onderdeel van de auto, zodat directe reparatie of vervanging van het onder- deel noodzakelijk
is.
Slijtage: het geleidelijk verminderen van de kwaliteit en geleidelijk slechtere werking van onderdelen als
gevolg van het gereden aantal kilometers en de leeftijd van de gegarandeerde auto;
	
  
Artikel 1
Toepasselijkheid
De garantie is uitsluitend van toepassing tussen Manninck en de koper bij een online aankoop. De garantie is
niet overdraagbaar. Naast deze Voorwaarden Manninck Motorgarantie zijn ook de Algemene Voorwaarden
Manninck van toepassing.
Artikel 2
Aanvang garantie
De garantie en daarmee het recht op de garantie, biedt dekking vanaf de datum genoemd op de
koopovereenkomst motorvoertuig. Tijdens de garantieperiode opgestarte garantiewerkzaamheden worden na
afloop daarvan voortgezet en afgehandeld.
Artikel 3
Duur garantie
De garantie is van toepassing voor de duur zoals aangegeven op de koopovereenkomst motorvoertuig.
De garantie is beperkt tot een kilometrage van 7.500 kilometer vanaf het moment van aflevering.
Artikel 4
Einde garantie
De garantie eindigt op de datum zoals genoemd op de koopovereenkomst motorvoertuig.
De garantie vervalt indien de koper van het motorrijtuig de hem opgelegde verplichtingen niet of niet ten volle
nakomt tenzij hij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Een eventueel door de koper betaalde
vergoeding voor het verkrijgen van de garantie zal nimmer worden gerestitueerd.
De garantie eindigt tevens automatisch:
- indien alle reguliere onderhoudsbeurten en alle reparaties volgens de voorgeschreven fabrieksspecificaties
niet zijn verricht
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- op het tijdstip van totaalverlies van het gegarandeerde motorrijtuig;
- op het tijdstip van eigendomsovergang van het motorrijtuig,
- de koper opzettelijk een onvolledige of onjuiste opgave van feiten doet of een verplichting niet nakomt
waardoor de belangen van de verkoper zijn of zullen worden geschaad;
- indien de garantie tussentijds is komen te vervallen;
- in geval van fraude. Met fraude wordt bedoeld: het op oneigenlijke gronden en wijze van verkrijging van
garantie waarop geen recht bestaat of het verkrijgen van garantie onder valse voorwendselen. Voorts heeft
fraude tot gevolg dat aangifte kan worden gedaan bij de politie en eventueel uitgekeerde bedragen aan
garantie worden teruggevorderd.
Artikel 5
Adreswijziging
De koper is verplicht een wijziging van zijn adres zo spoedig mogelijk aan de Manninck door te geven.
Mededelingen van Manninck gericht aan het laatst bekende adres van koper worden geacht hem/haar te
hebben bereikt. De koper wordt geacht van de mededelingen kennis te hebben genomen.
Artikel 6
Omvang van de garantie
De garantie omvat het herstel van gebreken door middel van reparatie(s) van of het vervangen van
onderdelen, echter met die restrictie, dat de totale garantiekosten gedurende de looptijd van de garantie
nimmer de door de koper betaalde aanschafprijs voor het motorrijtuig excl. BTW zal mogen overschrijden.
De garantie heeft uitsluitend betrekking op defecten aan de volgende onderdelen:
Motor: Cilinderkop, inwendige lagers, oliepomp, oliepompaandrijving, krukas en kruka- slagers, stoterwiel,
kleppen (m.u.v. verbrande of gepitte kleppen), klepveren, klepgelei- ders, zuigers, ringen, zuigerpennen,
zuigerveren, cilinderbussen, cilinderpakkingen, drijfstangen, drijfstanglagers, stroomverdeleras, starterkrans,
vliegwiel, nokkenas-aandrijf- riemen, nokkenas, nokkenaslagers, nokvolgers, hydraulische lifters,
koppakking, turbo/ intercooler eenheid, tuimelaarset, stoterstangen, distributietandwielen, kettingen, inlaatspruitstukken, uitlaatspruitstukken.
Handgeschakelde transmissie en koppeling: Tandwielen, assen, synchromesh naven en ringen,
selecteerassen, selecteervorken, verlengas, lagers, aandrijfkettingen plus versnel- lingshendel, lagerschalen,
hoofdcilinder en hulpcilinder van de koppeling, koppelingska- bel, pedaalunit. (Overdrive) tandwielen, assen,
lagers.
Automatische transmissie: Koppelomvormers, koppelingen, rembanden, kleppen, klep- penblok, oliepomp,
afdichtingen, (electro) hydraulische regeleenheid, aandrijfkettingen, tandwielen, olieafdichting ingaande as,
koppelingen, servo’s, modulair ventiel, lagers plus versnellingshendel, lagerschalen.
Aandrijving: Voorwielaandrijving: pignon en kroonwiel, differentieelunit, lagers en lager- schalen, externe
aandrijfassen, koppelingen, homokinetische koppelingen, universele koppelingen. Achteras/
achterwielaandrijving: pignon en kroonwiel, differentieelunit, assen, lagers, homokinetische koppelingen.
Vierwielaandrijving: Differentieel aan voor- as, tussendifferentieel en differentieelslot, differentieel aan
achteras en differentieelslot, lagers, assen, koppelingen, homokinetische koppelingen, cardanas, cardanas
universele koppelingen, tussenlagers.
Remsysteem: Hoofdcilinder, remservo, remklauwen, wielremcilinders, abs-pomp en controle-eenheid, absdruk verminderende en regelende kleppen, abs-sensoren, hand- remkabels en verbindingen, rempedaalunit.
Koelsysteem: Radiateur, thermostaat, waterpomp, radiateurlamellen, viscokoppelingven- tilator, behuizing.
Motoroliekoeler, temperatuurmeter, elektronische controle-eenheden, controle verbindingen.
Stuurinrichting: Heugel en tandwiel, stuurhuis, stuurstanghuis, stuurkolom, koppelingen,
stuurbekrachtigingunit met pomp, drukpijpen, reservoir, spoorstangen en spoorstang- einden.
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Brandstofsysteem: Mechanische en elektrische brandstofpompen, luchtstroommeter, regel- en
verdeelinrichting van brandstofinspuitsysteem, opwarmregelaar, koudestartinjec- tor, brandstofmeter,
tankzendereenheid, diesel inspuitsyteem, -ontsteking en bediening, injectoren (inclusief koelsysteem
injector), overtoeren brandstof-afsluitklep, drukregelaar, sensoren, gasklephuis, inspuitpomp, verstuivers,
gloeibougies, elektromagnetische uit- schakeling, elektronische ontsteking, af-fabriek ecu-ontsteking, affabriek bobines.
Elektrische systemen: Inwendige fout van de startmotor, dynamo van de verbrandings- motor, (volt),
regelaar, stroomverdeler, motor van de voorruit wisinstallatie, motor van kachelaanjager, motor van
koelventilator, claxon, motoren van elektrische ruitbediening, motoren van voor- en achterruitensproeiers,
relais, motor van de achterruit wisinstallatie, elektromagneten en motoren van centrale portiervergrendeling,
motoren van elektrische zonnedak bediening, motoren van elektrische buitenspiegels en antenne, motoren
van koplampafstelling, cruise-control unit, relais, toerenteller, radiator koelventilator.
Alarmsystemen en startonderbrekers: Alarmsystemen en startonderbrekers zijn meever- zekerd indien
deze af-fabriek zijn gemonteerd als onderdeel van de standaard specificatie van de auto.
Olie afdichtingen en pakkingen: Olielekkages die tot gevolg hebben dat de motor, het differentieel of de
versnellingsbak verwijderd moeten worden om tot reparatie te kunnen overgaan, zijn ook meeverzekerd.
Behuizingen: Behuizingen zijn ook meeverzekerd indien deze beschadigd raken als het gevolg van een
mankement aan een verzekerd onderdeel.
Wielophanging: Schokdempers, bovenste en onderste draagarmen, lagerschalen, veren, kogels, wiellagers,
zelfafstellende wielophanging, reservoir, pomp, regelklep. Airconditioning: Compressorpomp airconditioning,
condensor, elektronische controle- eenheid, magnetische koppeling en kleppen, verdamper, reservoir,
ventilatorcontrole en sensoren.
De garantie is bedoeld om u te beschermen tegen het plotseling en onverwacht falen van een mechanisch of
elektronisch onderdeel. Reguliere service onderdelen (zoals vloeistoffen, lampjes, filters, bougies, slijtende
remdelen) maar ook rubbers , afdichtingen en stekkerverbindingen vallen niet onder de garantie. Alle
onderdelen die onder de garantie vallen staan vermeld in dit garantieoverzicht. Onderdelen en mankementen
die niet vermeld staan vallen niet onder de dekking van de Manninck Garantie.
Artikel 7
Aanvullende bepalingen
Gevolgschade valt alleen onder de garantie wanneer naar alle redelijkheid kan worden vastgesteld dat de
gevolgschade een direct gevolg is van een gebrek waarvoor garantie bestaat. Vergoeding van gevolgschade,
hoe ook te kwalificeren, is steeds beperkt tot de vergoeding voor onderdelen van motor, aandrijving en het
elektrische gedeelte. Iedere andere vergoeding van gevolgschade is niet binnen de garantie begrepen. Bij
vergoeding van gevolgschade zal een aftrek worden toegepast, indien het nieuw te plaatsen onderdeel een
hogere waarde vertegenwoordigt dan het te vervangen onderdeel.
De garantie dekt in ieder geval geen gebrek alsmede gevolgschade als gevolg van slijtage,
onvoldoende onderhoud of waardevermindering.
Geen garantie is van toepassing indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan
het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht,
behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich
vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis
heeft gesteld.
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Artikel 8
Verplichtingen koper
Koper dient zich voor uitvoering van de garantie altijd terstond, maar in ieder geval binnen vijf kalenderdagen
nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, te wenden tot de verkoper en desgevraagd medewerking te
verlenen aan de aanwijzingen door of namens verkoper ten aanzien van het herstel van het gebrek.
Er bestaat alleen recht op garantie uit hoofde van Manninck indien alle reguliere onderhoudsbeurten en alle
reparaties aantoonbaar volgens de voorgeschreven fabrieksspecificaties zijn verricht.
Artikel 9
Eigen Risico en vergoeding:
Per defect heeft de koper een eigen risico van €45,- inclusief BTW.
Artikel 10
Uitsluitingen
Geen garantie, met inbegrip van gevolgschade, wordt verleend indien:
- de koper opzettelijk een onvolledige of onjuiste opgave van feiten doet of een verplichting niet nakomt
waardoor de belangen van de verkoper zijn of zullen worden geschaad;
- het gebrek dat is ontstaan tijdens of voortvloeit uit het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, rally’s
of snelheidsritten, of door off-road gebruik;
- het gebrek dat is ontstaan tijdens of voortvloeit uit het gebrek van het motorrijtuig voor les- of
examenrijden, leasing, verhuren, vervoer van personen of goederen tegen betaling;
- het gebrek dat is ontstaan tijdens het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van het motorrijtuig op last van
de Nederlandse of een vreemde mogendheid, behoudens in geval van de verhouding werkgever/werknemer;
- de stand van de kilometerteller van het motorrijtuig kennelijk is gewijzigd of de kilometerteller is
losgekoppeld;
- het gebrek is ontstaan, veroorzaakt of vergroot als de schade voor de koper het beoogde of zekere gevolg
is van zijn of haar handelen of nalaten ten gevolge van onoordeelkundig gebruik;
- het gebrek is ontstaan in verband met het niet of niet tijdig uitvoeren van een noodzakelijke reparatie;
- het gebrek is ontstaan indien het verzekerde motorrijtuig een aaneengesloten periode van 60 dagen of
langer buiten Nederland verblijft;
- het gebrek is veroorzaakt door brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, bevriezing, overstroming,
corrosie, diefstal of poging daartoe, verduistering, joyriding, botsen, omslaan, van de weg of te water
geraken en enig ander van buiten komend onheil;
- het gebrek is ontstaan door het gebruik van verkeerde brandstof, onvoldoende of verkeerde
smeermiddelen, of gebrek aan antivries;
- het gebrek is ontstaan aan of door de gasinstallatie, die niet door een door de R.D.W. erkende installateur is
geïnstalleerd en/of door de R.D.W. is goedgekeurd;
- het gebrek is ontstaan als gevolg van wijzigingen aan het motorrijtuig die niet volgens de instructies van de
fabrikant zijn uitgevoerd;
- het gebrek is ontstaan door fouten in de constructie of de gebruikte materialen die bij het gegarandeerde
motorrijtuig storingen veroorzaken die aan de fabrikant en/of importeur bekend zijn; dan wel bekend
hadden moeten zijn, alsmede in geval van terugroepacties door de fabrikant en/of importeur tijdens of na
de fabrieksgarantietermijn;
- het gebrek is ontstaan als gevolg van slijtage, onvoldoende onderhoud of waardevermindering;
- de schade bestaat uit het reinigen, afstellen of bijvullen;
- (gevolg)schade met betrekking tot aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, de dood al dan niet tot gevolg
hebbend en alle andere gevolgschade, is gelegen buiten het motorrijtuig zelve;
- een gebrek het gevolg is van een voorafgaand aan deze garantietermijn(en) herkenbaar al aanwezig
gebrekkig onderdeel van het motorrijtuig;
- het gebrek is ontstaan aan mechanische of elektrische onderdelen die niet door de fabriek zijn
aangebracht.
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Artikel 11
Uitvoering garantiewerkzaamheden
Garantiewerkzaamheden dienen door Manninck in Zwijndrecht te worden uitgevoerd behoudens expliciete
toestemming om werkzaamheden elders uit te (laten) voeren. Eventuele transportkosten worden niet
vergoed.
Artikel 12
Toepasselijk recht
Op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van deze garantiebepalingen is het Nederlands recht van
toepassing.
Naam klant:

Naam verkoper:

Kenteken:

Datum:

Kilometerstand:

Bedrijfsstempel & handtekening:

Handtekening:
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