
 
 

 

 

 

AANVULLING OP ALGEMENE VOORWAARDEN BAS 
PARTS 
 
Garantie gebruikte onderdelen 
Wij doen niet moeilijk! Op alle gebruikte onderdelen krijgt u 6 maanden garantie. Is een onderdeel 
kapot? Neem contact met ons op en we zorgen dat u zo snel mogelijk een werkend exemplaar 
ontvangt. Gaat ons dit niet lukken, dan krijgt u uiteraard uw geld terug! Al onze elektronische 
onderdelen zijn verzegeld. Verbreken van deze zegel betekent GEEN garantie op het onderdeel 
zonder het doorgeven van de foutcode. 
 
Aanvullende voorwaarden: 

- We geven uitsluitend garantie als er geen aanpassingen gedaan zijn aan het product.  
- Voordat u aanpassingen verricht aan het product of kosten gaat maken, dient u ten alle tijden 

contact op te nemen met onze verkoopafdeling.  
- Garantie op onze motoren is uitsluitend van toepassing op cilinderblok, cilinderkop en alle 

interne draaiende delen. 
- Op onderdelen met een kilometrage van meer dan 1 miljoen kilometer geven we niet meer 

dan 3 maanden garantie. 
 
Fabrieksgarantie 
Op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant garantie. Dit houdt in dat wij deze garantie uiteraard ook 
geven, wilt u meer informatie over deze garantie en wat deze in uw geval inhoudt? Stuur ons dan een 
mail en wij laten u dit per omgaande weten.  
 
Gereviseerde onderdelen 
Onze revisie onderdelen worden gereviseerd door gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven geven 
een eigen garantie af op de onderdelen. Eventuele garantieaanspraken op de gereviseerde delen 
zullen daarom ook altijd door de specialist zelf beoordeeld worden. Wilt u de garantie van uw 
gereviseerd onderdeel weten? Vraag gerust aan onze verkopers voor meer informatie hieromtrent.  
 
Retour sturen, garantie en defecten 
Wilt u een artikel retour sturen voor garantie? Neem contact met ons op en we helpen u verder! 
 
Kosten 
- U kunt het artikel voor garantie naar ons opsturen. Dit kost u niets. Pakket frankeren met een 
pakketzegel en geldig betaalbewijs (bonnetje, factuur, bankafschrift etc.) bijvoegen zodat wij dit aan u 
kunnen vergoeden. BAS Parts draagt tevens de kosten van de retourzending van het gerepareerde of 
vervangende product. 
Wanneer het terug gestuurde product buiten onze garantievoorwaarden valt, zullen we aanvraag niet 
in behandeling nemen 
- Mocht het product, door onze fout, niet correct zijn dan zullen wij u uiteraard kosteloos een 
vervangend exemplaar opsturen. 
 
  



 
 

 

 

 

Aanvullende voorwaarden gereviseerde nokkenassen: 
- Bij het monteren van een gereviseerde nokkenas raden wij aan om altijd de nokkenaslagers 

en rollers van de tuimelaars te vervangen. Wij kunnen geen garantie verlenen wanneer dit niet 
het geval is. 

- Voorafgaand aan montage, de nokkenas goed vergelijken met de oude welke uit het voertuig 
komt. Staan alle nokken hetzelfde? Neem contact met ons op als dit niet het geval is. 

- Op gereviseerde nokkenassen rekenen wij statiegeld, wij accepteren alleen nokkenassen 
retour welke direct uit de motor komen. Hier mag dus geen roest op zitten. 

 
Statiegeld 

- Waar aangegeven, worden onze onderdelen verkocht met inruil van het oude deel. 
- De door ons geleverde motoren versnellingsbakken en differentieel worden verstuurd op een 

vloeistofdichte metalen lekbak. 
- Voor de oude motor, versnellingsbak of differentieel en lekbak bereken wij statiegeld. 
- Afhankelijk van het artikel rekenen wij €750 tot €2000 statiegeld. 
- Statiegeld en artikel moeten vooraf betaald worden. 
- Zodra wij de in te ruilen goederen compleet(*) retour ontvangen hebben, maken wij het 

statiegeld weer terug naar u over.  
 
* Compleet wil zeggen: 
-Motor compleet met alle aanbouwdelen welke ook meegeleverd zijn 
-Versnellingsbak compleet zoals deze geleverd is 

  
Tips bij inbouw 

- Bij ontvangst goed kijken of het geleverde artikel niet beschadigd is tijdens transport. Is dat 
wel het geval, meld dit dan aan de vervoerder en neem contact met ons op. 

- Vergelijk voor inbouw eerst beide artikelen met elkaar. Mocht het onverhoopt zo zijn dat deze 
niet overeen komen door onze fout, zullen wij dit zo snel mogelijk oplossen. 

  



 
 

 

 

 

Afwijkende voorwaarden garantie en/of herroepingsrecht 
1. De aansprakelijkheid van BAS Parts is beperkt tot directe schade en strekt zich nimmer uit tot 
eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade. Onze aansprakelijkheid is bij gebruikte onderdelen 
voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij het product heeft gekocht.  
2. Kosten gemaakt voor het in,- en uitbouwen, veranderen of wijzigen van het gebruikte product door 
derden worden nimmer vergoed.  
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien: 

a. Wij niet in de gelegenheid worden gesteld de gebreken te verhelpen;  
b. Derden zonder voorkennis of toestemming van ons werkzaamheden hebben verricht die in 
verband staan met het defect ten aanzien van het verhelpen waarvan wij werkzaamheden 
hebben verricht in verband waarmee een beroep op garantie wordt gedaan;  
c. Het defect is veroorzaakt door ongeval, onjuist gebruik, montage, en/of installatie van de 
door ons geleverde producten.  
d. Door c.q. in opdracht van de wederpartij wijzigingen aan de onderdelen zijn aangebracht, 
tenzij één en ander is geschied volledig conform een door ons schriftelijk gegeven advies of 
na van ons verkregen schriftelijke toestemming;  
e. De wederpartij de overeengekomen betalingsverplichtingen alsmede zijn overige 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. 
f. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het 
merk en type aanduiding van het gekochte en/of voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is; 
g. indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;  
h. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot, wijziging en demontage, aan 
het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;  
i. indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het 
gekochte dient;  
j. indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaard specificaties 
van de fabrikant;  
k. indien er sprake is van ondeugdelijke en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij 
gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan 
waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd.  
l. indien door koper gehandeld is in strijd met enige bepaling uit de Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden van BAS Parts of deze Garantievoorwaarden.  

 


