
GARANTIE- EN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE FRYSKE CAMPERS 

 

 
Garantie tot 3 maanden na aankoop, met een maximum van 2.500 km, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op 

campers jonger dan 15 jaar. 
Dit geldt bij normaal en niet commercieel gebruik (verhuur e.d.) en met een onderhoudsvervolg dat bij het desbetreffende 

voertuig hoort. 
-Koper dient zich in het onderhoudsvervolg te verdiepen en hiernaar te handelen. 
-Garantie geldt op draaiende onderdelen van de verbrandingsmotor, te weten: Drijfstangen, lagerschalen, zuigers, zuigerveren, 

kleppen en kleptuimelaars. Op niet genoemde onderdelen is geen garantie. 
-Garantie geldt op onderdelen van de versnellingsbak, te weten: Kroon en pignon wielen, tandwielen, synchromesh ringen en 

lagers. Op niet genoemde onderdelen is geen garantie. 
-Garantie vervalt bij: Onkundig handelen, verhuurde campers, verlies van wieldoppen, spoilers, afwerkkappen ed, 
-Niet onder de garantie vallen: Slijtage of een defect aan de koppeling, dynamo, turbo, startmotor, (of soortgelijke aangehangen 

motor onderdelen) of elektronische aansturingen van de motor of (automatische) versnellingsbak zoals computers, 

zekeringkasten, gasklep huizen, luchtmassameters, katalysatoren, lekkages van keerringen, (kop)pakkingen, olie 
en koelvloeistof of het afbreken van houders en/of steunen enz. 
-De koper dient zelf de leeftijd, spanning 
en evt. beschadigingen of ontstane breuken van banden te controleren. 
-Campers ouder dan 15 jaar en/of onder de €10.000 hebben alleen 2 weken garantie op het woongedeelte en deze geldt alleen 

op de af fabriek standaard aanwezige apparatuur. 
-Geen garantie op: Gevolgschade vocht, hagel, regen, overstroming of andere lekkages ontstaan door lekkage of schade van 

de niet door verkoper gedane reparaties, accu's (na lang stilstaan en totale ontlading hierdoor), onderhoud en/of afdichtingen. 
-Geen garantie op: Gevolgschade door onjuist of onoordeelkundig gebruik door de koper.  
-Voor aftappen/winter klaarmaken is ten alle tijden klant zelf verantwoordelijk. 
-De Fryske Campers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de af fabriek gemaakte fouten zoals constructie en/of 

afwerkingen, wel of niet zichtbaar. 
-AANBEVELING: Campers dienen elk jaar van zowel een APK en gas water en elektra check, alsmede een uitgebreide vocht 

controle te ondergaan. 
-Geen garantie op: Af fabriek gemonteerde accessoires, zoals fietsendragers, schotels, zonnepanelen, camera’s, 

tv/dvd/digitale decoder/kaartlezers, luchtvering, aggregaten, extra verwarming gas/diesel en dergelijke. 
Garantie aanspraak: 
-Wanneer de koper een mankement constateert en aanspraak heeft op garantie, zal de koper dit binnen 14 dagen na 

constateren van het mankement ten alle tijde moeten melden bij De Fryske Campers ter beoordeling. 
-Tevens zal de koper De Fryske Campers de gelegenheid moeten geven deze mankementen te laten herstellen. 
-Bij het niet melden vooraf en op eigen initiatief uitvoeren van de reparatie of vervanging van een defect of storing of ander 

ongemak, wordt de door de klant betaalde rekening bij derden niet door De Fryske Campers vergoed! 
-Ontstaat in het buitenland een defect, hetgeen onder de garantie valt, dient dit eerst besproken te  worden met De Fryske 

Campers en pas na het overleggen van de offerte betreffende de totale reparatie, uitgevoerd mogen worden. 
Na ontvangst van de door u betaalde en gespecificeerde rekening zal De Fryske Campers volgens de in Nederland en voor 

haar geldende tarieven uitkeren. 
Afleveringsvoorwaarden: 
-Bij het door de klant niet nakomen van de afleverdatum welke door verkoper op maximaal 2 weken wordt gesteld, tenzij 

anders overeengekomen, wordt de wettelijk geldende rente in rekening gebracht tot maximaal 4 weken, waarna De Fryske 

Campers het recht heeft de koopovereenkomst 
eenzijdig te ontbinden. 
Bij het annuleren/ontbinden van de koopovereenkomst wordt de klant een bedrag van 10% van de totale verkoopsom in 

rekening gebracht, welke binnen 8 dagen na annulering dient te worden voldaan. 
-Als na het sluiten van de overeenkomst van koop en verkoop met inruil, schade mocht ontstaan aan het in te ruilen object 

(camper/ auto / caravan e.d.) tijdens de periode dat de koper dit object nog in gebruik heeft, dan heeft de verkoper het recht het 

ingeruilde object opnieuw en onafhankelijk van de eerste taxatie, te taxeren. De uitkomst van de nieuwe taxatie is dan bindend 

voor de koper. 
-Bij verkoop van de camper door koper binnen het garantietermijn, vervallen alle aanspraken genoemd in de overeenkomst 

tussen koper en De Fryske Campers. 
-Mochten er zich onverhoopt toch problemen voordoen met de camper dient de klant zich ten alle 
tijde te wenden tot De Fryske Campers. 
Het is de klant in geen geval toegestaan om zich negatief uit te laten op internet of social media. 
Indien de klant hier geen gehoor aan geeft kan De Fryske Campers juridische stappen ondernemen en de klant 

verantwoordelijk houden voor eventuele derving door smaad en naamslastering. 
 


