Voorwaarden Honda Verlengde Garantie (HVG201301)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In het kader van deze verzekering wordt verstaan onder:
Verzekeringnemer
: degene op wiens naam de polis is gesteld.
Verzekerde motorrijtuig : de in de polis vermelde auto van het merk Honda, welke op het moment van
afsluiten van de verzekering maximaal 35 maanden oud mag zijn en een
maximale kilometerstand heeft van 180.000;
Assuradeuren
: Actua Assuradeuren B.V. in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van Actua
Schadeverzekering N.V.
Actua
: Actua Assurantiën B.V., Postbus 849, 3000 AV Rotterdam, in haar hoedanigheid
van assurantietussenpersoon.
Artikel 2. Omvang van de verzekering
De verzekering geeft dekking voor reparatiekosten door materiaal- en constructiefouten (verlengde garantie),
echter uitsluitend op de voorwaarden als vermeld in het bij de eerste aanschaf van het motorrijtuig door Honda
Nederland verstrekte originele serviceboekje mits het motorrijtuig bij afgifte van het kentekenbewijs deel 1
nieuw was en op het moment van het zich openbaren materiaal- of constructiefout ouder dan 36 maanden is,
maar niet ouder dan 96 maanden.
Indien het motorrijtuig ouder is dan 60 maanden en met het voertuig meer dan 100.000 kilometer werd
gereden, dan komt de dekking met betrekking tot de componenten die onder de IMA-garantie (zie toelichting
in het originele serviceboekje) vallen, te vervallen vanaf het moment dat de 100.000 kilometergrens
wordt/werd overschreden.
De dekking op deze verzekering is uitsluitend van kracht indien onderhoudsbeurten tijdig door een officiële
door Honda Nederland erkende dealer zijn uitgevoerd en indien daarbij originele Honda onderdelen zijn
gebruikt. De garantiedekking geldt als aansluiting/aanvulling op de door Honda Nederland verleende
fabrieksgarantie, waarbij er sprake dient te zijn van plotseling optredende technische defecten. Slijtage of
defecten aan slijtage-gevoelige onderdelen vallen niet onder deze aanvullende garantiedekking. Onder
slijtage-gevoelige onderdelen worden in ieder geval verstaan: koppakkingen, afdichtingen & pakkingen,
distributieriemen, accumulators & accu’s, remklauwen, remschijven, remtrommels, condensors, veren,
schokdempers (m.u.v. lekkage), koppelingsplaten, aandrijfashoezen en alle andere soorten hoezen & rubbers.
Artikel 3. Uitsluitingen.
Van de verzekering is uitgesloten beschadiging van of defecten aan de (onderdelen van) het motorrijtuig
veroorzaakt door, in verband met, als gevolg van of indien er sprake is van:
a. het niet tijdig uitvoeren van onderhoudsbeurten conform het originele onderhoudsboekje;
b. het gebruik van (reserve)onderdelen die de kwaliteit van originele Honda (reserve)onderdelen niet
evenaren of die de kwaliteit van componenten van de Honda auto waarin de (reserve)onderdelen worden
gebruikt, niet ten minste evenaren;
c. wijzigingen en/of reparaties aan het motorrijtuig, die niet volgens de instructies van de fabrikant zijn
uitgevoerd, alsmede door het inbouwen van onderdelen of accessoires die niet zijn toegestaan door de
fabrikant;
d. het niet tijdig repareren van een onderdeel dat gerepareerd diende te worden, tenzij kan worden
aangetoond dat de schade hiervan niet het gevolg is of het desbetreffende onderdeel op het moment van
het ontstaan van de schade op zijn minst provisorisch door een voor dit doel opgeleide Honda/dealer en
als zodanig erkende vakman was gerepareerd;
e. verwaarlozing, misbruik, gebruik anders dan vermeld in het instructieboekje, of gebruik dat de
beperkingen of specificaties van Honda te boven gaat (bijv. maximum laadgewicht, maximum aantal
passagiers, enz.;.
f. oneigenlijk gebruik van het motorrijtuig, zoals het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, rally’s,
terreinrijden, behendigheidsritten, snelheidsritten etc. ;
g. een gewijzigde kilometerstand of een losgekoppelde kilometerteller
h. natuurrampen, hagel, brand, botsingen, diefstal of enig ander van buiten komend onheil (incl. de uit
genoemde oorzaken voortvloeiende gevolgschade);
i. milieufactoren waarop Honda geen invloed kan uitoefenen (bijv. industriële of huishoudelijke neerslag,
chemicaliën, vogeluitwerpselen, zeewater, zout of andere corrosieve elementen);
j. corrosie als gevolg van gehele of gedeeltelijke onderdompeling in water;
k. normale onderhoudsbeurten en daarbij gebruikte onderdelen en/of materialen zoals olie, bougies, filters,
etc.;
l. onjuist gebruik van verbruiksartikelen zoals benzine, smeermiddelen, antiroest preparation, koelvloeistoffen
enz.;
m. onkosten die samenhangen met de garantieclaim, zoals kosten voor het wegslepen, communicatie,
accommodatie, maaltijden en andere zaken die verband houden met of voortvloeien uit het defect aan de
auto, onkosten die verband houden met persoonlijk letsel of toevallige materiële schade alsmede
vergoeding voor tijdverlies, commerciële verliezen en kosten voor het huren van een vervangende auto
tijdens de periode waarin de garantieclaim (incl. reparatie) wordt behandeld;
n. kosten als gevolg van het terugroepen van het verzekerde motorrijtuig door de fabrikant (zgn. recall);
o. garantieschaden die nog onder de standaard fabrieksgarantie van Honda vallen;
p. een gewijzigde kilometerstand of een losgekoppelde kilometerteller;
q. onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn zoals koppelingsplaten, rem- en
frictiemateriaal, ruitenwisserbladen, banden, lampen, zekeringen, accu´s, etc.;
r. reparatie aan het motorrijtuig terwijl deze door een verzekeraar of financiële instelling als total loss of
sloopauto is aangemerkt;
s. gebruik van het motorrijtuig voor rijles, rijexamen, verhuur, leasing, vervoer van personen of goederen
alsmede enig ander zakelijk gebruik, tenzij er sprake is van licht zakelijk gebruik en hier vooraf overleg
over is geweest met Assuradeuren.
Artikel 4. Verplichtingen van verzekeringnemer bij schade.
Verzekeringnemer is verplicht:
a. zich te houden aan de in de gebruikershandleiding van het onder de garantie vallende motorrijtuig
opgenomen instructies van de fabrikant
b. Actua onmiddellijk, doch in ieder geval binnen drie dagen (zon- en feestdagen niet meegerekend) nadat
verzekeringnemer kennis draagt van een mogelijke schade, in te lichten omtrent iedere gebeurtenis
waaruit voor Assuradeuren een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan;
c. een gecompleteerd garantie-formulier op te sturen;
d. de oorspronkelijke garantievoorwaarden/garantiekaart en/of het garantiebewijs te overleggen;
e. een akkoordverklaring voor reparatie van Actua af te wachten alvorens tot reparatie over te gaan.
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekeringnemer verplichtingen, als hiervoor vermeld, niet is
nagekomen, tenzij de verzekeringnemer aantoont, dat hierdoor de belangen van Assuradeuren niet zijn
geschaad.
Artikel 5. Schadevergoeding.
Vergoedingen onder deze verzekering vinden in principe uitsluitend rechtstreeks plaats aan de in de polis
genoemde Honda-dealer die voor herstel/reparatie zorgdraagt.
Het onder de garantie vallende arbeidsloon alsmede de onder de garantie vallende materiaalkosten worden
vergoed volgens de richtlijnen van de fabrikant met betrekking tot de te repareren c.q. te vervangen
onderdelen. Op basis van ouderdom van het voertuig en/of de kilometerstand kan de fabrikant danwel de
verzekeraar besluiten toestemming te verlenen voor het gebruik van gereviseerde onderdelen.
Artikel 6. Duur en einde van de verzekering.
De verzekering vangt aan om 0.00 uur op de dag zoals vermeld op het polisblad. De verzekering heeft een
geldigheidsduur van 24 maanden en kan telkens, op nadrukkelijk verzoek van verzekeringnemer worden
verlengd met een termijn 12 maanden. De verzekering heeft een maximale duur van 60 maanden na aanvang
en komt in ieder geval te vervallen 96 maanden nadat kentekenbewijs deel I voor het eerst werd afgegeven en
het voertuig op datum afgifte ook nieuw was.
De verzekering komt na de aanvangsperiode van 24 maanden per de (oorspronkelijke of nieuwe in geval van
verlenging) contracts-vervaldatum te vervallen indien verzekeringnemer de verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting voor de verlengingsperiode niet tijdig betaalt of weigert te betalen (zie Artikel 7).
De verzekering vervalt voorts onmiddellijk en automatisch:
a. zodra verzekerde geen vaste woon- en verblijfplaats binnen Nederland meer heeft;
b. bij het bereiken van de maximale termijn van 60 maanden.
Artikel 7. Premiebetaling.
Verzekeringnemer dient de premie, vermeerderd met eventuele kosten en assurantiebelasting, vooruit te
betalen uiterlijk op de 30ste dag nadat die verschuldigd wordt.
De verzekering wordt met terugwerkende kracht geschorst indien:
a. de verzekeringnemer weigert de premie te voldoen;
b. de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie is betaald.

Ingebrekestelling door Assuradeuren is daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te
voldoen. De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop
Assuradeuren de premie hebben ontvangen en geaccepteerd.
Assuradeuren zijn nimmer verplicht tot het verlenen van premierestitutie.
Artikel 8. Overdraagbaarheid.
Bij eigendomsoverdracht van het verzekerde motorrijtuig gaan de uit deze verzekering voortvloeiende rechten
over op de nieuwe eigenaar van het voertuig, mits en voor zover de nieuwe eigenaar het verzekerde
motorrijtuig voor controle heeft aangeboden bij een Honda-dealer en hier vooraf overeenstemming over is
bereikt met Assuradeuren.
Artikel 9. Wijziging van premie en/of voorwaarden.
Assuradeuren hebben het recht premie, gemeenschappelijke voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en
bloc dan wel groepsgewijs te herzien. Van een dergelijke herziening wordt verzekeringnemer 30 dagen voor
het van kracht worden van de voorgenomen herziening schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt geacht
hiermee te hebben ingestemd tenzij hij/zij binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving het tegendeel
heeft bericht. In het laatst genoemde geval eindigt de verzekering waarop de herziening betrekking heeft per
de datum waarop de wijziging ingaat.
Artikel 10. Verval van rechten.
Hebben Assuradeuren ten aanzien van een rechthebbende een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het
afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod van) schadevergoeding bij wijze van finale afdoening, dan
vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag dat rechthebbende van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht op
Assuradeuren terzake van het schadegeval, waarop de vordering was gegrond.
Artikel 11. Mededelingen.
Alle mededelingen gedaan door Assuradeuren aan verzekeringnemer; dan wel van verzekeringnemer aan
Assuradeuren, worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied, indien gedaan schriftelijk, aan/door Actua.
Artikel 12. Adres van verzekeringnemer.
Alle mededelingen resp. kennisgevingen aan verzekeringnemer worden geacht rechtsgeldig te zijn verricht,
indien zulks schriftelijk heeft plaatsgevonden aan het in het aanvraagformulier vermelde adres, tenzij
verzekeringnemer kan aantonen kennis te hebben gegeven van een adreswijziging.
Artikel 13. Geschillen.
Geschillen en/of klachten welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Actua Assuradeuren B.V.;
- KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag;
- de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van de verzekeringnemer.
Partijen kunnen voorts overeenkomen een geschil te beslechten door arbitrage of op andere wijze. De in verband
met dit artikel door partijen te maken kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Op deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 Persoonsregistratie.
De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de door
Assuradeuren ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij gevoerde cliëntenregistratie. De gegevens
worden gebruikt voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, voor statistische analyses, voor
relatiebeheer, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op
deze registratie is een privacyreglement van toepassing alsmede de gedragscode “Verwerking
persoonsgegevens financiële instellingen”. De volledige tekst van deze gedragscode kan worden opgevraagd
bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. De betreffende gegevens zullen
uitsluitend worden gebruikt door verzekeraar en Assuradeuren voor het eigen bedrijf.

