
Garantiebepalingen: 

Sinds 1 januari 2005 is de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen van 

toepassing. Deze wet legt een verplichte garantietermijn op voor de verkoop van lichamelijke roerende goederen door een verkoper aan de 

consument. Deze garantietermijn bedraagt tenminste 1 jaar voor alle tweedehands roerende goederen, in dit geval een fiets. 

Preciseringen: 

1. Mobiel vzw garandeert dat de fiets overeenstemt met de bestelling en voldoet aan  de  Belgische wetgeving inzake productveiligheid. 

Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de verwachtingen en kwaliteit die men van het product kan verwachten, gelet op de 

staat waarin hij verkocht is. Van een tweedehands fiets kan men niet dezelfde kwaliteit verwachten als van een nieuwe. Deze goederen vertonen 

al een zekere vorm van slijtage. 

2. De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij 

afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, door het feit alleen van levering. 

Inhoud: 

3. De garantie is enkel van toepassing voor de gebreken die reeds bestonden, of in de kiem aanwezig waren bij de levering van het goed. 

Mobiel voorziet daarvoor tussen de eerste en de tweede maand na aankoop een gratis onderhoudsbeurt. Indien de vaststelling van het gebrek 

na deze onderhoudsbeurt en binnen de 6 maanden na de aankoop gebeurt, bestaat er een wettelijk vermoeden dat het gebrek reeds bestond op 

het ogenblik van de levering, behoudens bewijs van het tegendeel door Mobiel vzw. Zonder deze onderhoudsbeurt en na deze 6 maanden ligt de 

bewijslast bij de koper. Enkel indien kan bewezen worden dat het gebrek reeds bestond bij de levering kan de consument de wettelijke garantie 

inroepen. 

4. Slijtage wordt niet gedekt door de waarborg. Er moet rekening gehouden worden met de normale levensduur van de onderdelen en de 

reeds bereikte levensduur van de goederen. Op schade als gevolg van onjuist gebruik, onvoorzichtigheid, wijzigingen, ongeschikte 

gebruiksomgeving, onjuist of gebrek aan onderhoud door u of veroorzaakt door een product waarvoor Mobiel niet verantwoordelijk is, is de 

garantie niet van toepassing. Ook de fiets die onder deze onderhoudsbeurt en  de eerste en de tweede maand na aankoop een gratis 

onderhoudsbeurt. r te zetten.niet bij Mobiel reparaties of montages onderging of installatie van onderdelen of accessoires die niet 

oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met de aangekochte fiets, schade of defecten ten gevolge van een ongeluk, misbruik, 

verwaarlozing, aanpassingen aan frame, vork of onderdelen. Elke schade of defect ten gevolge van oneigenlijk gebruik zoals (niet beperkend), 

stunt rijden, trial, acrobatie of andere activiteiten waarvoor de aangekochte fiets niet geschikt is. Gebogen of gebroken frames, vorken, sturen, 

zadelpennen, velgen, enz. kunnen op oneigenlijk gebruik wijzen.  

5. De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal 

gebruik van de fiets, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten.  

6. De tussenkomst onder garantie van Mobiel hangt af van het gebruik van de fiets als goede huisvader ( en van het respecteren van de 

gebruiksaanwijzing van de constructeur). 

7. De koper die zich wil beroepen op de garantie moet Mobiel verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de 

koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen. 

8. Voor elk gebrek buiten de zichtbare gebreken, wordt de herstelling of de vervanging van de fiets gedekt door de volgende garantie: de 

koper heeft het recht van Mobiel de herstelling van de fiets te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of 

buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van de fiets en in het belang van het gebrek. Uiteraard moet hierbij rekening 

gehouden worden met het mogelijke en het redelijke. In dat geval kan de koper een passende prijsvermindering eisen of de ontbinding van de 

verkoop indien hij de herstelling of de vervanging van de fiets niet kan bekomen. Zulks geldt eveneens indien Mobiel de herstelling of de 

vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstig nadeel voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de koper 

zal verminderd worden met een bedrag gelijk aan de minwaarde wegens gebruik. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst 

kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is. 

9. Elke herstelling zal verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder enig nadeel voor de koper. De kosten van transport van de 

fiets en/of onderdelen van en naar de dealer, zijn voor rekening van de eigenaar. 

10. De herstellingen zijn onder garantie ten minste gedurende de nog lopende garantieperiode van de fiets. Deze garantie dekt zowel het 

uitgevoerde werk als de vervangen onderdelen, tenzij deze door de koper werden geleverd. 

11. De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, door de fiets niet te gebruiken. Bij verzuim zal met 

de verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen. 

12. De aansprakelijkheid van Mobiel voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de verkochte fiets (lichamelijke letsels of schade aan 

andere goederen), wordt geregeld door het algemeen recht. 


