BOVAG Garantie
gaat per 1 juni van
6 naar 12 maanden.
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GARANTIETERMIJN IS VERDUBBELD
Met ingang van 1 juni 2022 verlengt BOVAG de
garantietermijn naar 12 maanden. Aanleiding is de
gewijzigde Europese wetgeving van de omkering van
de bewijslast bij wettelijke garantie die van zes naar 12
maanden gaat. Uw klanten hebben dus een extra reden
om voor u als BOVAG-bedrijf te kiezen, want ze kunnen
per 1 juni 2022 één jaar lang een beroep doen op BOVAG
Garantie en op de bemiddeling van BOVAG Hulp bij
Klachten. BOVAG Garantie op reparatie blijft ongewijzigd
zes maanden.

EXTRA RISICO: DEK U IN
Door de verdubbeling van de garantietermijn loopt u zes
maanden langer risico op garantieclaims. U bent verplicht
om het vervoermiddel te verkopen met BOVAG Garantie
(vanaf een bepaald minimumbedrag dat per soort voertuig
verschilt), tenzij de klant aangeeft hiervan af te willen
zien. Het minimumbedrag voor campers is verhoogd
naar € 30.000,-.

BEREID U VOOR!
De kans op een garantieclaim na een verkoop verdubbelt grofweg.
Bereid u daarom goed voor.
Verhoog uw financiële buffer, bijvoorbeeld met een ‘garantiepotje’. Uw boekhouder
of accountant kan u hier meer over vertellen;
Neem uw inkoop- en verkoopbeleid onder de loep. U kunt bijvoorbeeld gebruikte
voertuigen met een hoger risico eerder doorzetten naar de handel, in plaats van aan
te bieden aan een particulier;

Vervang de huidige algemene voorwaarden door de nieuwe. U bent verplicht de
actuele voorwaarden te verstrekken aan de consument bij een verkoop. Daarnaast
bent u vanwege de nieuwe wetgeving verplicht om in geval van garantie de
BOVAG-garantievoorwaarden aan de consument te geven bij een verkoop.
Ook deze zijn aangepast. U vindt beide aangepaste voorwaarden op
mijn.bovag.nl/voorwaarden.

VERDER GOED OM TE WETEN
Er is geen sprake van gebrek als u uitdrukkelijk op de koopovereenkomst vermeldt
dat een specifiek kenmerk van het product afwijkt. Dit is een aanscherping van het
huidige recht. Zorg dus dat u eventuele gebreken altijd op de koopovereenkomst
vermeldt en maak hier ruimte voor op uw koopovereenkomst. U kunt de aangepaste
BOVAG-koopovereenkomst vinden op mijn.bovag.nl/voorwaarden bij het
betreffende vervoermiddel.
U kunt het recht op updates uitsluiten. De consument moet hier wel uitdrukkelijk
mee instemmen, dus schriftelijk via de koopovereenkomst. Maak hiervoor ruimte op
uw koopovereenkomst. U kunt de aangepaste BOVAG-koopovereenkomst vinden op
mijn.bovag.nl/voorwaarden bij het betreffende vervoermiddel.

Vragen? BOVAG staat altijd voor u klaar!
Check mijn.bovag.nl/garantie

Bel met BOVAG Ledenadvies: 030 - 659 5300

