Garantiebepalingen motoren- en onderdelenrevisie Tinustuning
1. Overeenkomst

Op alle leveringen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Tinustuning van toepassing.

De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- als ook bij andere overeenkomsten
een vermoedelijke datum.

Alle prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige onder de
verkoop en levering vallende lasten. Indien montage van het te leveren product door Tinustuning is
overeengekomen, is de prijs tevens berekend inclusief de overeengekomen montagehandelingen en het
bedrijfsvaardig opleveren van de goederen.

Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieksen/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs
worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te
ontbinden in het geval de verhoging van de bedongen prijs door Tinustuning plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving
plaats te vinden.

Indien koper/opdrachtgever weigert hem door Tinustuning aangeboden zaken in ontvangst te nemen
binnen 14 dagen vanaf het tijdstip dat koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering
gereed staan, zijn alle daaruit voortvloeiende risico’s en kosten (onder andere vracht- of opslagkosten)
voor rekening van koper/opdrachtgever.

De door Tinustuning aan koper verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt.
Eventuele herbruikbare verpakkingen worden koper/opdrachtgever in bruikleen gegeven. Verpakkingen
blijven eigendom van Tinustuning. Koper/opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden te
retourneren.

Ruilgoederen worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude. De oude goederen dient van
hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op
andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat bijvoorbeeld
blok, kop, krukas) dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan
komen de hogere kosten ten laste van de koper/opdrachtgever en zal er een naberekening plaatsvinden.

Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper/opdrachtgever op eigen kosten de in te leveren oude
goederen veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij te verpakken. Koper/opdrachtgever is
aansprakelijk voor eventuele schade van Tinustuning en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist
aanleveren van de in te leveren oude zaken.

Levering door Tinustuning geschiedt ‘af diens magazijn’, tenzij anders overeengekomen. Indien
transport wordt overeengekomen, wordt de wijze van transport door Tinustuning bepaald. Alle goederen
reizen steeds voor risico van koper/opdrachtgever, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt
en ongeacht of dit van of naar Tinustuning plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor
rekening van koper/opdrachtgever. Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerders van zaken,
kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid bepaalde.
2. Bepalingen

De garantiebepalingen zijn alleen van kracht wanneer u zich conformeert aan het door Tinustuning aan
u verstrekte inrijvoorschrift, inclusief toe te passen oliën.

Tinustuning garandeert vanaf de datum van levering van de goederen dan wel vanaf de datum van
oplevering van de voltooide werkzaamheden de geleverde (ruil)goederen (zoals (ruil)motor, (ruil)kop of
andere (ruil)technische componenten) gedurende een periode van 12 maanden na factuurdatum, zulks
echter tot een maximum van ofwel 1.000 draaiuren, of wel 50.000 door vaartuig of voertuig afgelegde
kilometers (waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt), mits toegepast onder normale
omstandigheden. Voor (ruil)goederen geleverd te behoeve van gebruik anders dan normaal (zoals
opgevoerde motoren (DCOE en/of TT5 of sneller) of motoren die gebruikt worden voor rally of race)
wordt in beginsel geen garantie toegepast, tenzij nader bepaald bij het sluiten van overeenkomst.

Tinustuning garandeert vanaf de datum van levering van de goederen dan wel vanaf de datum van
oplevering van de voltooide werkzaamheden de in opdracht compleet gereviseerd onderdeel (zoals
krukas of andere losse componenten) gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum, zulks
echter tot een maximum van ofwel 500 draaiuren, of wel 25.000 door vaartuig of voertuig afgelegde
kilometers (waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt).

Op de leveranties van nieuwe zaken (incl. onderdelen/componenten) zijn de garanties van toepassing
indien en voor zover die door de fabriek worden verstrekt. Onderdelen, welke door Tinustuning bij
derden worden betrokken of werkzaamheden die in zijn opdracht door derden worden uitgevoerd, zijn
aan geen andere garantie onderworpen dan die, welke Tinustuning van deze derden hiervoor heeft
gekregen. Het gestelde in dit artikel laat onverlet de rechten die een koper/opdrachtgever niet
handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen van
boek 7 BW mochten toekomen, zoals het recht dat de zaak aan de overeenkomst beantwoordt.









Ten aanzien van B18/20/30 motoren geldt: Vanwege technische tekortkomingen van reproductienokvolgers (onderdeel nr. 1218630) verklaart Tinustuning geen garantie toe te passing op dit onderdeel
en eventuele vervolgschade als gevolg van het gebruik van dit onderdeel (zoals slijtage aan
nokkenassen) wanneer de nokvolgers niet gekocht zijn bij Tinustuning. Aanvullend geldt dat bij
nokkenassen TT5 en verder überhaupt geen garantie op dit onderdeel en eventuele vervolgschade
toegepast wordt, aangezien voor deze nokkenassen de verbeterde Heavy Duty nokvolger met klem
geadviseerd wordt.
De aanspraken op garanties vervallen indien derden zonder voorkennis of schriftelijke toestemming
(afgegeven na vooraf door koper/opdrachtgever aangekondigde prijsopgave) van Tinustuning
werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Tinustuning verrichte leveringen
en/of werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt
bij koper/opdrachtgever echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft
voorgedaan en dit door koper/opdrachtgever aan de hand van de door de andere opdrachtnemer
verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien
herstel door derden plaatsvindt vindt geen vergoeding van de kosten van herstel plaats.
De motorgarantie vervalt wanneer nagelaten is het brandstofmengsel door een ter zake kundig persoon
af te laten stellen. Bij het gebruik van zijstroom Weber carburateurs (40/45dcoe en vergelijkbaar) is het
gebruik van een Lambda-aflezing tijdens belasting noodzakelijk. Zonder aantoonbaar gebruik van een
permanent geplaatste Lambda-uitlezing of mengselafstelling met hulp van een onder belasting te
gebruiken Lambda-uitlezing vervalt de garantie.
Tinustuning aanvaardt geen aansprakelijkheid door indirecte schade, afgeleide gevolgen of gemaakte
kosten.

3. Eigendomsvoorbehoud

Indien bij verkoop van een ruilgoederen tegen inkoop van gebruikte goederen de koper in afwachting
van de levering van de nieuwe goederen, de oude goederen blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde
eerst eigendom van Tinustuning nadat de feitelijke levering daarvan aan Tinustuning heeft
plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

De geleverde goederen blijven eigendom van Tinustuning zolang de koper al hetgeen hij op grond van
de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Tinustuning behoudt zich de
eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken (incl. onderdelen en
materialen), totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Tinustuning in het kader
van de verkoop ten behoeve van koper/opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden heeft
verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking
hebbende vordering geheel heeft voldaan.

Zolang de zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan is de koper verantwoordelijk voor de
eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de zaak alsmede
een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts
verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden.

De overgang van de risico`s zal onder alle omstandigheden op koper/opdrachtgever overgaan zodra de
zaak of zaken door Tinustuning aan koper/opdrachtgever zijn geleverd.
4. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke al dan niet voorzienbare omstandigheid die niet aan Tinustuning
kan worden toegerekend waardoor Tinustuning geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd in de nakoming
van diens verplichtingen. Hieronder wordt onder andere begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties,
oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, schade of storing aan installaties van
Tinustuning en/of diens leveranciers, transportproblemen, storingen in telecommunicatie,
overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand of explosie.

Indien er aan de zijde van Tinustuning sprake is van overmacht waardoor niet aan de verplichtingen kan
worden voldaan, wordt de nakoming van deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand.

Tinustuning zal koper/opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en is niet aansprakelijk voor schade
van koper/opdrachtgever.
5. Strijdigheid wettelijk bepalingen

Mocht enige bepaling van deze leverings- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing mogen of in
strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven
worden beschouwd, doch zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven. Tinustuning
behoudt zich het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.
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