WAARBORG ATTEST
Zeer geachte automobilist,
Deze bedrijfsgarantie wordt u exclusief toegekend voor de herstellingswerkzaamheden zoals vermeld op factuur,
uitgevoerd aan uw voertuig bij een Eurogarantbedrijf, erkend door Febelcarrosserie C.V. hiertoe gemachtigd door
Febelcar, de Koninklijke Belgische Federatie der Rijtuigmakerij en bijhorende Ambachten.

Waarborg

Van Vakbekwaamheid en
beroepservaring

Deze garantie wordt verleend volgens de hiernavolgende voorwaarden, bepaald
Lid van
en beheerd door het AIRC, de Internationale Vereniging van Koetswerkherstellers,
waarvan Febelcar lid is, onder de benaming « EUROGARANT ».
Dit is een unieke waarborg dat de herstellingen vakkundig werden uitgevoerd waarvoor ondergetekend bedrijf garant staat.
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Algemene garantievoorwaarden Eurogarant
1. Het garantiefonds komt enkel tussen bij Eurogarantbedrijven.
2. Het garantiefonds waarborgt herstellingen of vervangingen van onderdelen, aan dewelke defecten
voorkomen voor zover zij gemeld worden binnen de garantieperiode na uitvoering van de werken en dit
zonder enige vorm van schadevergoeding.
3. De uitgereikte garantie is gekoppeld aan een garantiefonds dat tussenkomt indien het Eurogarantbedrijf niet
meer kan voldoen aan haar verplichtingen.
4. De klant kan binnen de 3 jaar na factuurdatum van de uitgevoerde herstelling gratis een controlebezoek
aanvragen bij het bedrijf dat de herstelling uitvoerde .
5. Het garantieverlenend bedrijf neemt, voor het door haar herstelde gedeelte, de verleende garantie door de
constructeur over met een minimum van 3 jaar, met uitzondering van de vervangen stukken voor dewelke de
duur en de voorwaarden van de waarborg beperkt is tot deze gegeven door de desbetreffende fabrikant.
6. Er kan in geen enkel geval beroep gedaan worden op het garantiefonds indien het voertuig werd verwaarloosd, verkeerd gebruikt of
gewijzigd werd. Dit geldt eveneens voor eventuele lakschade, indien deze veroorzaakt werd door uitwendige factoren.
7. De garantie geldt voor de eerste eigenaar en kan worden overgedragen op de latere eigenaars, doch enkel voor
de nog overblijvende duur van de garantieperiode, verleend aan de eerste eigenaar.
8. De waarborg is niet van toepassing wanneer de eigenaar niet dadelijk alle kleine gebreken meldt aan de
hersteller en hem de mogelijkheid niet biedt om binnen de kortste tijd hieraan te verhelpen.
9. Indien het Eurogarantbedrijf niet meer bij machte is de waarborg te laten uitvoeren, is enkel het garantiefonds bevoegd om
de herstelling te laten uitvoeren. Facturen van herstellingen buiten het Eurogarantnet waarbij aanspraak gemaakt
wordt op een tussenkomst van het Eurogarantfonds worden in geen geval ter betaling aanvaard.

10. In geval van geschil is enkel de commissie Eurogarant van de CV Febelcarrosserie bevoegd beslissingen
te nemen en een erkende Eurogarant hersteller aan te duiden.
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