GARANTIE PNEUS PLUS
AD TYRES INTERNATIONAL SLU, onderneming naar Andorrees recht, met de rechtsvorm van
een societat limitada unipersonal (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met een kapitaal van
1.000.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Andorra onder nummer 16339, waarvan het
hoofdkantoor is gevestigd Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1,
Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (het Vorstendom Andorra), email: cm@adtyre.com,
tel. : +376 810 888 (hierna de ‘’ Garantiegever ’’) biedt als aanvullende dienst op de verkoop van
bandenproducten een commerciële garantie waarvan de voorwaarden hieronder worden beschreven.

1. DEFINITIES
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Ontvangstbewijs

heeft de definitie zoals bedoeld in artikel 1 van de AVV.

Begunstigde

verwijst naar een Cliënt op de Site die bij de aankoop van een Band
tegelijkertijd een garantieaanvraag heeft ingediend voor Garantie
Pneus Plus.

AVV

verwijst naar de algemene verkoopvoorwaarden van grip500.

Cliënt

verwijst naar een Consument en cliënt van de Garantiegever, al dan
niet Begunstigde van de verzekering Garantie Pneus Plus.

Consument

verwijst naar een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden
buiten de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit.

Verzekeringscontract

heeft de betekenis zoals bedoeld in Artikel 2.

Herroepingstermijn

heeft de betekenis zoals bedoeld in Artikel 10.

Overmacht

verwijst naar een gebeurtenis buiten de macht van de debiteur, die
redelijkerwijs niet was te voorzien op het moment dat het contract
werd afgesloten en waarvan de effecten niet kunnen worden
voorkomen door het nemen van passende maatregelen, waardoor de
debiteur wordt belet om zijn verplichting uit te voeren.

Garantiegever

verwijst naar AD TYRES INTERNATIONAL SLU waarvan de naam
en adresgegevens worden vermeld in de Preambule.

Band

verwijst naar een door de Garantiegever op de Site verkochte band.

Site

verwijst naar de internetsite van de Garantiegever, toegankelijk op het
URL-adres grip500.nl.

Houder van het
Herroepingsrecht

heeft de definitie zoals bedoeld in Artikel 10.

2. ONDERWERP
Dit contract (het ‘’ Verzekeringscontract’’) heeft als doel de voorwaarden vast te stellen van de
verzekering Garantie Pneus Plus.
Garantie Pneus Plus is een ‘’ commerciële garantie ’’ in de zin van de artikelen 2.12) en 17 van de
Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende
bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening
(EU) 2017/2394 en de Richtlijn 2009/22/EU en tot intrekking van de Richtlijn 1999/44/EG.
Door deze verzekering Garantie Pneus Plus, garandeert de Garantiegever, overeenkomstig de
hieronder beschreven voorwaarden, dat de door de Begunstigde gekochte Band(en) een hogere
weerstand bieden tegen de risico’s van een klapband en vervorming dan wat wordt verwacht bij
normaal gebruik.
De wettelijke garanties bieden namelijk in het algemeen een waarborg ten aanzien van Banden die niet
voldoen voor gewone gebruiksomstandigheden of ongeschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel.
Welnu, deze garanties stellen de Cliënt zelden in staat een vervangende Band te verkrijgen in het geval
van een klapband of vervorming van de band.
Deze verzekering Garantie Pneus Plus verschaft de Begunstigde een uitgebreidere dekking tegen de
risico’s van een klapband of vervorming, overeenkomstig de voorwaarden en onder voorbehoud van
de in dit Verzekeringscontract vermelde uitsluitingen. Met andere woorden : Garantie Pneus Plus is
een uitbreiding van de wettelijke garanties, ten gunste van de Begunstigde.
De Begunstigde wordt erop gewezen dat Garantie Pneus Plus geen conventionele verzekeringspolis is,
voor zover de Garantiegever hiermee de Begunstigde geen dekking verschaft tegen extrinsieke risico’s
mb.t. weerstand van de banden. De Begunstigde is vrij om, naast Garantie Pneus Plus, een verzekering
af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij die voorziet in dekking tegen deze risico’s (vandalisme,
ongevallen, et cetera.)
Dit Verzekeringscontract is toegankelijk op de Site en wordt aan de Begunstigde verzonden op een
harde informatiedrager, als bijlage bij de in de AVV beschreven Ontvangstbevestiging.
Het Verzekeringscontract wordt beschouwd te zijn afgesloten op het moment dat het Ontvangstbewijs
wordt uitgegeven.
De Garantiegever staat ervoor in de papieren van het Verzekeringscontract te bewaren vanaf de
afsluitdatum en gedurende een periode van tien jaar. De Begunstigde krijgt toegang tot het
gearchiveerde Verzekeringscontract op eenvoudig verzoek aan de Garantiegever op
(https://www.grip500.nl/contact).
De Begunstigde wordt erop gewezen dat het afsluiten van het Verzekeringscontract leidt tot
betalingsverplichting van de premie aan de Garantiegever.

3. HERINNERING
GARANTIES

VAN

DE

LOSSTAANDE

WETTELIJKE

Afgezien van het al dan niet afsluiten van de verzekering Garantie Pneus Plus, blijft de onderneming
AD TYRES INTERNATIONAL SLU ten aanzien van al haar Banden gehouden de toepasselijke
wettelijke garanties na te leven.
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Derhalve heeft elke Cliënt zonder bijkomende kosten een wettelijk verhaalrecht op de Garantiegever,
indien de conformiteit van de goederen achterwege blijft. De verzekering Garantie Pneus Plus heeft
geen enkele invloed op dit verhaalrecht.
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4. VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Garantie Pneus Plus is uitsluitend van toepassing op de verkoop op de Site van een of meerdere
Band(en) door de Garantiegever aan een Begunstigde die de verzekering Garantie Pneus Plus heeft
afgesloten en de bijbehorende verzekeringspremie heeft voldaan, tegelijkertijd bij aankoop van de
Band(en).
Uitgesloten van het toepassingsgebied van Garantie Pneus Plus zijn:




de verkoop van andere producten dan banden of de levering van diensten door de
Garantiegever aan de Begunstigde;
de verkoop op de Site van een of meerdere Band(en) aan Cliënten, die bij de bestelling van de
desbetreffende Band(en) de Garantie Plus Pneu-verzekering niet hebben afgesloten en/of de
premie van Garantie Plus Pneu niet hebben voldaan.
elke band met een prijs per eenheid die hoger is dan 150 €, inclusief btw.

De Begunstigde wordt erop gewezen dat de afsluiting van Garantie Pneus Plus bij een bestelling
uitsluitend van toepassing is op de Banden van deze bestelling en niet op vorige of toekomstige
bestellingen waarvoor geen afzonderlijke Garantie Pneus Plus-verzekering is of wordt afgesloten.

5. PREMIE
De premie van Garantie Pneus Plus wordt berekend op basis van een tarief van drie euro en vijftig
eurocent inclusief btw (€ 3,50 incl. btw) per Band, voor alle Banden behorend tot dezelfde
bestelling.
Behalve in het geval dat een bestelling één of meer Banden bevat met een prijs hoger dan 150 €
inclusief btw (zie artikel 4), mag de begunstigde de toepassing van de Banden Plusgarantie niet
versnipperen volgens de banden die in een bestelling aanwezig zijn. Indien de begunstigde wenst dat
de Banden Plusgarantie alleen van toepassing is op bepaalde banden van de bestelling, is het aan
hem/haar om meerdere afzonderlijke bestellingen uit te voeren.
Artikel 6 van de AVV is van toepassing op de betaling van de premie van Garantie Pneus Plus.

6. GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE
Deze Garantie Pneus Plus-verzekering is van toepassing op Banden geleverd op Nederlands
grondgebied.

7. LOOPTIJD
De dekking van Garantie Pneus Plus gaat in op het moment dat deze verzekering wordt afgesloten en
vervalt zodra een verzekerde Band wordt vervangen op grond van een door Garantie Pneus Plus
verzekerde gebeurtenis, krachtens Artikel 8 van dit Verzekeringscontract. De maximale looptijd van
de verzekering bedraagt een (1) jaar. Met andere woorden: Garantie Pneus Plus wordt beëindigd zodra
een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet; namelijk de vervanging van een verzekerde Band
of het verstrijken van de hierboven vermelde looptijd van een (1) jaar.
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Deze periode is onherroepbaar en het Verzekeringscontract kan door geen van beide partijen
voortijdig worden opgezegd, met uitzondering van de wettelijk bepaalde situaties of door uitoefening
van het herroepingsrecht door de Cliënt.
Bij de vervanging van een verzekerde Band, is het de taak van de Begunstigde indien gewenst een
nieuwe verzekering Garantie Pneus Plus af te sluiten voor de vervangende Band.
De in dit artikel bepaalde looptijd kan niet stilzwijgend worden verlengd.
Het op initiatief van de Garantiegever verstrekken van voordelen aan de Begunstigde na het
verstrijken van de in dit artikel vastgestelde looptijd kan in geen geval worden beschouwd als een
voortzetting van de uitvoering van dit Verzekeringscontract.

8. INHOUD VAN DE DEKKING
Krachtens deze verzekering Garantie Pneus Plus, heeft de Begunstigde het recht op vervanging van
een (1) Band in het geval van een klapband of vervorming, hetgeen zich voordoet na aflevering van
de Band en het directe gevolg is van een interne oorzaak van de betrokken Band, die een
weerstandsniveau vertoont dat lager is dan het op grond van Garantie Pneus Plus door de
Garantiegever gegarandeerde weerstandsniveau.
Uitgesloten van deze Garantie Pneus Plus-verzekering zijn klapbanden of vervormingen die
rechtstreeks voortvloeien uit een externe oorzaak van de betrokken Band en met name:


een verwijtbare fout of nalatigheid van de Begunstigde of een derde (ten aanzien van de
Garantiegever of een van zijn personeelsleden of partners) bij de montage of de hantering van
de Band(en);



een verkeersongeval;



vandalisme of een opzettelijke handeling van de Begunstigde of een derde;



een mechanisch gebrek van het voertuig;



een brand, ontploffing of de directe blootstelling aan gevaarlijke goederen op grond van de
Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van Gevaarlijke goederen over de weg
(ADR); of



een situatie van Overmacht.

De vervanging van de Band wordt verricht door toekenning van een promotiecode aan de
Begunstigde, waarmee hij dezelfde Band kosteloos kan bestellen, of bij niet-voorradigheid, een Band
van minimaal dezelfde kwaliteit.
Onverminderd het voorgaande, zijn de afleveringskosten van de vervangende Band voor rekening van
de Begunstigde.

9. INROEPEN VAN DE VERZEKERING
Om de verzekering Garantie Pneus Plus in te roepen, wordt de Begunstigde verzocht naar zijn
persoonlijke account te gaan op de Site en een claim op te stellen. Hierbij moet de Begunstigde foto’s
van de beschadigde Band(en) voorleggen.
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Na ontvangst van de claim, behoudt de Garantiegever zich een termijn voor van tien (10) dagen voor
het analyseren van de schade en het informeren van de Begunstigde over de bevindingen en resultaten
van de expertise.
Indien het geconstateerde gebrek wordt gedekt door Garantie Pneus Plus, verstrekt de Garantiegever
binnen een termijn van drie (3) dagen na het verstrijken van de bovengenoemde expertisetermijn een
promotiecode aan de Begunstigde, waarmee de vervangende Band(en) kosteloos kan (kunnen) worden
besteld.
Indien de schade niet wordt gedekt door Garantie Pneus Plus, verzendt de Garantiegever binnen een
termijn van drie (3) dagen na het verstrijken van de bovengenoemde expertisetermijn een emailbericht waarin de claim tot bandenvervanging wordt afgewezen.

10. HERROEPING
Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door (‘’ Houder van het Herroepingsrecht ’’ is):


de Cliënt of Consument, wanneer het Verzekeringscontract is afgesloten door koop op afstand,
telefonische verkoop of buiten de bedrijfsvestiging tot stand is gekomen;



de zakelijke Cliënt, wanneer het Verzekeringscontract is afgesloten buiten de bedrijfsvestiging
en het onderwerp van het Contract niet behoort tot de hoofdactiviteit van de gecontacteerde
zakelijke Cliënt, en het personeelbestand van laatstgenoemde bestaat uit maximaal vijf
werknemers.

De Houder van het Herroepingsrecht beschikt over een termijn van veertien (14) dagen (hierna de ‘’
Herroepingstermijn’’) voor het uitoefenen van zijn herroepingsrecht zonder opgave van
beweegredenen, en zonder het dragen van andere kosten dan die in dit artikel worden vermeld.
De Herroepingstermijn gaat in op het moment dat het Verzekeringscontract wordt afgesloten.
De dag waarop het Verzekeringscontract wordt afgesloten wordt niet meegerekend in de
Herroepingstermijn. De Herroepingstermijn gaat in vanaf het eerste uur van de eerstvolgende dag en
loopt af in het laatste uur van de laatste dag van de Herroepingstermijn. Wanneer de
Herroepingstermijn afloopt op een zaterdag, zondag, feestdag of vrije dag, wordt de termijn verlengd
tot de eerstvolgende werkdag.
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, informeert de Houder van het Herroepingsrecht de
Garantiegever via e-mail over zijn besluit het contract te herroepen door laatstgenoemde vóór het
verstrijken van de herroepingstermijn dit formulier te verzenden, naar behoren ingevuld en waarin
ondubbelzinnig
te
kennen
wordt
gegeven
dat
het
contract
wordt
herroepen
(https://www.grip500.nl/contact). De bewijslast van het uitoefenen van het herroepingsrecht rust op de
Houder van het Herroepingsrecht.
Na uitoefening van het herroepingsrecht, vergoedt de Garantiegever onverwijld alle betaalde bedragen
aan de Houder van het Herroepingsrecht, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop
hij is geïnformeerd over het besluit van de Houder van het Herroepingsrecht het afgesloten contract te
herroepen.
De Garantiegever verricht deze terugbetaling middels de betaalmethode die de Houder van het
Herroepingsrecht heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, behoudens uitdrukkelijke
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instemming van de Houder van het Herroepingsrecht om een andere betaalmethode te gebruiken en
voor zover de terugbetaling geen kosten teweegbrengt voor de Houder van het Herroepingsrecht.
Als de Houder van het Herroepingsrecht de Garantie Pneus Plus-verzekering wil laten ingaan vóór het
verstrijken van het herroepingsrecht, kan de Garantiegever hieromtrent uitdrukkelijk worden
geïnformeerd door gebruikmaking van alle gangbare communicatiemiddelen en voor contracten
afgesloten door verkoop op afstand, en door gebruikmaking van een papieren of duurzame
informatiedrager voor buiten de bedrijfsvestiging tot stand gekomen contracten.
Een Houder van het Herroepingsrecht die zijn Herroepingsrecht van een Verzekeringscontract heeft
uitgeoefend terwijl de uitvoering reeds is aangevangen ten tijde van de indiening van zijn uitdrukkelijk
verzoek, betaalt de Garantiegever een vergoeding die overeenkomt met de geleverde dienst, tot aan de
communicatie van zijn herroepingsbesluit; dit bedrag wordt berekend naar evenredigheid van het
totale premiebedrag voor de in het Verzekeringscontract overeengekomen dienst. Indien de totale prijs
buitensporig is, wordt een passend bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het geleverde.
Een consument die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend is geen enkele vergoeding verschuldigd,
indien zijn uitdrukkelijk verzoek niet is ontvangen door de Garantiegever overeenkomstig de
voorwaarden van dit artikel.
Door de uitoefening van het herroepingsrecht wordt de verplichting van de partijen het
Verzekeringscontract uit te voeren beëindigd.
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11. PERSOONSGEGEVENS
De door de Verkoper in het kader van de Verkoop verzamelde persoonsgegevens aangaande de Cliënt
worden automatisch verwerkt. De middelen waarmee en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens
worden verwerkt worden alleen vastgesteld door de Verkoper. Op grond van artikel 3.4 van de
Andorrese wet 15/2003 van 18 december 2003 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, is
de Verkoper de verwerkingsverantwoordelijke.
De Cliënt wordt verzocht het Handvest Vertrouwelijkheid en de Cookie pagina van de Site te
raadplegen om zich te informeren over de voorwaarden waarin de persoonsgegevens door de Verkoper
worden verwerkt en bewaard.

12. OVERMACHT
In het geval van Overmacht waardoor de debiteur definitief in gebreke blijft, word het
Verzekeringscontract van rechtswege ontbonden en worden de partijen vrijgesteld van hun
verplichtingen.
Bij Overmacht die leidt tot een tijdelijke situatie van in gebreke blijven, wordt de uitvoering van de
verplichting opgeschort, tenzij de hieruit voortgekomen vertraging uitsluitend ontbinding van het
Verzekeringscontract rechtvaardigt.
De onmogelijkheid voor een partij een contractuele verplichting uit te voeren waart deze partij
dienovereenkomstig vrij wanneer dit voortkomt uit een situatie van Overmacht en van definitieve aard
is, tenzij deze partij heeft afgesproken de verplichting na te komen of reeds voorafgaand hieraan in
gebreke is gesteld.

13. KOPTEKSTEN
De in het Verzekeringscontract gebruikte kopteksten worden uitsluitend gebruikt om praktische
redenen en zijn niet bedoeld om de strekking of structuur van de bepalingen van het
Verzekeringscontract te beïnvloeden.
Bij interpretatieproblemen tussen boven de clausules geplaatste koptekst en een clausule, geniet de
clausule voorrang.

14. GELDIGHEID
Indien enige bepaling van het Verzekeringscontract nietig, ongeschreven of niet afdwingbaar wordt
verklaard op grond van een wettelijke bepaling, verordening of ten gevolge van een definitieve
uitspraak van een bevoegde rechtsmacht, wordt beschouwd dat deze bepaling(en) scheidbaar is (zijn)
van het Verzekeringscontract. De overige bepalingen van het Verzekeringscontract worden geldig
beschouwd en blijven onverminderd van kracht, tenzij een van beide Partijen aantoont dat de
geannuleerde bepaling(en) essentieel en bepalend zijn, zonder welke zij het contract niet zou hebben
afgesloten.

15. AFSTANDDOENING

8

Het feit dat een van beide partij zich ervan onthoudt de nalatigheid van de andere partij bij de
uitvoering aan een contractuele verplichting te doen gelden, kan niet worden uitgelegd als
afstanddoening van de uitvoering van de desbetreffende verplichting in afwezigheid van verjaring.

16. TOEPASSELIJK RECHT
Dit Verzekeringscontract wordt geregeld door Andorrees recht.
Evenwel wordt eraan herinnerd dat krachtens artikel 6§2 van de Verordening (EU) nr. 593/2008 van
het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 (‘’ Verdrag van Rome I ‘’), de keuze van
Andorrees recht er niet toe kan leiden dat de bescherming die de Europese consument geniet op grond
van de wettelijke voorschriften teniet wordt gedaan. Van deze wettelijke voorschriften kan niet
worden afgeweken en zijn van toepassing bij afwezigheid van contractueel vastgelegd toepasselijk
recht.

17. BEMIDDELING
In overeenstemming met artikel 14.1 van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wijzen wij erop dat u over de mogelijkheid beschikt beroep te
doen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat ter beschikking wordt gesteld door
de Europese Commissie en toegankelijk is op het volgende adres: Online Geschillenbeslechting.
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