Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
daarmee verband houdende (rechts)handelingen van BvB Bikes en wederpartij
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van wederpartij
worden door BvB Bikes uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van BvB Bikes zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt
indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2. BvB Bikes kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 3: Overmacht
1. BvB Bikes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
Dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop BvB Bikes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BvB Bikes niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen.
BvB Bikes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BvB Bikes zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. BvB Bikes kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien BvB Bikes ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BvB Bikes gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren.
De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 4: Garantie
4.1 BvB Bikes garandeert dat iedere nieuwe REBEL wordt geleverd volgens de specificaties zoals
vastgelegd in het koopcontract.
4.2 Alleen de eerste eigenaar van een nieuwe REBEL kan aanspraak maken op garantie.
4.3 De rechten voortkomend uit de garantie voorwaarden van BvB Bikes zijn in geen geval en op geen
enkele wijze overdraagbaar.
4.4 Onverminderd hetgeen is vastgelegd in de garantie voorwaarden van BvB Bikes gelden de
wettelijke voorschriften van richtlijn 99/44/EU van het Europese Parlement en van de Raad van de
Europese Unie inzake bepaalde aspecten betreffende de verkoop van consumptiegoederen en
bijbehorende garanties (Bulletin L 171) en respectievelijk de overeenstemmende nationale wetgeving
van het land waar de REBEL is gekocht.
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Artikel 5 Garantie specificaties en bepalingen
5.1 Voor alle frames van BvB Bikes die de merknaam REBEL dragen geldt een garantie voor de duur
van 5 jaar na datum van levering.
5.2 Voor voorvorken en wielen van BvB Bikes die de merknaam REBEL dragen geldt een garantie
voor de duur van 2 jaar na datum van levering.
5.3 Voor onderdelen van derden gelden de relevante garantievoorwaarden van de betreffende
producent.
5.4 Cosmetische (Uiterlijke) beschadigingen en onvolkomenheden op producten die de naam REBEL
dragen en ontstaan na de levering door BvB Bikes zijn uitgesloten van garantie mits deze cosmetische
onvolkomenheden geen invloed hebben op de prestaties, duurzaamheid en kwaliteit van het product.
5.5 De garantie op producten (die de naam REBEL dragen, en die geleverd zijn door BvB Bikes)
vervalt indien:
1) Het product is gebruikt voor professionele doeleinden zoals verhuur.
2) Het product is beschadigd als gevolg van deelname aan wedstrijden, springen, downhill,
trial of als gevolg van het blootstellen van de fiets aan of het gebruik van de fiets in
extreme omstandigheden of weersomstandigheden.
3) Het product betrokken was bij een ongeval of incident.
4) Het product op onjuiste wijze is gebruikt of op andere wijze dan gebruikelijk, met het oog
op het soort en type van het betreffende product.
5) Reparaties aan het product op ondeskundige wijze zijn verricht (waaronder onjuiste
montage van onderdelen).
6) Bij onderhoud en reparaties aan het product geen originele onderdelen of onderdelen van
gelijke kwaliteit zijn gebruikt.
7) De eerste eigenaar het product feitelijk heeft overgedragen aan een derde.
8) Het product onbruikbaar is geworden door slijtage.
9) Wanneer, ten tijde van gebruik, de gebruiker van onze producten een lichaamsgewicht
heeft van 110 kilogram of meer.
5.6 De klant erkent dat alle schade aan carbon velgen, veroorzaakt door hitte als gevolg van
bijvoorbeeld langdurig en krachtig gebruik van de velgremmen buiten het kader van de
garantievoorwaarden valt.
De klant erkent zich bewust te zijn van het feit dat een carbon velg gevoelig is voor hitte-gerelateerde
incidenten. De klant dient te weten hoe de hitte opbouw in een carbon velg het beste is te voorkomen,
o.a. door zorgvuldig gebruik van de remmen. De klant dient zich ervan bewust te zijn in welke situaties
het verstandig is om geen gebruik te maken van carbon velgen maar te kiezen voor aluminium velgen,
bijvoorbeeld in lange, steile afdalingen waarbij u veel moet remmen.
De klant erkent door het accepteren van deze voorwaarden over de benodigde kennis en kunde te
beschikken om op een veilige manier de carbon wielen te gebruiken.
Schade aan carbonwielen.
1. Schade aan carbon wielen van REBEL veroorzaakt door een hitte-gerelateerd incident (o.a.
een ontplofte binnenband, of schade aan het remoppervlak) is specifiek uitgesloten van
garantie. Dit geldt voor alle carbon wielen van REBEL die gebruikt worden met een velgrem.
1. Schade aan carbon wielen van REBEL is uitgesloten van garantie wanneer remblokken zijn
gebruikt die niet geschikt zijn voor carbonvelgen..
2. Schade veroorzaakt aan REBEL wielen in de hierboven genoemde gevallen kan nog wel
worden vergoed uit hoofde van onze Crash Replacement regeling (zie 5.8).
5.8 Wanneer een defect is ontstaan door de situaties beschreven onder 5.6.3 dan heeft de klant recht
op een vervangend product tegen de kostprijs (ook wel Crash Replacement). De aanspraak op de
Crash Replacement is alleen geldig voor de eerste eigenaar. 3 jaar na de aanschaf van het product bij
BvB Bikes vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van de Crash Replacement.
De Crash Replacement is alleen geldig voor de frames, vorken en carbon wielen van REBEL.
Artikel 6 Procedure
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6.1 Bij levering van het product aan de eerste eigenaar wordt een garantieregistratiekaart en een
duplicaat van de garantieregistratiekaart overhandigd. Na levering van het product dient de eerste
eigenaar van het product de garantieregistratiekaart in te vullen, te ondertekenen en aan BvB Bikes te
overhandigen c.q op te sturen. Een schadeclaim wordt niet in behandeling genomen voordat BvB
Bikes de garantieregistratiekaart heeft ontvangen.
6.2 De schadeclaims die onder deze garantie vallen moeten bij BvB Bikes worden ingediend.
6.3 Bij het indienen van een schadeclaim die onder deze garantie valt moet altijd een aankoopbewijs
worden overhandigd. Daarnaast dient de eerste eigenaar het duplicaat van de garantieregistratiekaart
te overhandigen aan de BvB Bikes.
6.4 Indien een aanspraak op de garantie door BvB Bikes wordt erkend, dan draagt BvB Bikes zorg
voor vervanging of vergoeding van het betreffende onderdeel.
6.5 De uiteindelijke beslissing of een aanspraak op de garantie wordt gehonoreerd en de keuze
tussen vervanging dan wel vergoeding, wordt in laatste instantie genomen door BvB Bikes.
Artikel 7 Wettelijke aansprakelijkheid
7.1 BvB Bikes sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade aan (onderdelen van) het product die
ontstaat als gevolg van het onjuist afstellen van bewegende delen van het product, het onzorgvuldig
gebruiken en/of achterstallig onderhouden van het product waaronder begrepen het niet tijdig
vervangen van specifieke onderdelen als remschijven, remblokken, kabels, handgrepen etc.
7.2 In het geval dat BvB Bikes een schadeclaim accepteert, betekent dit in geen geval dat
aansprakelijkheid wordt aanvaard voor mogelijke gevolgschade. Als en voor zover er sprake is van
geleden (gevolg)schade, sluit BvB Bikes iedere aansprakelijkheid hiervoor uit voor zover zij niet
wettelijk gebonden is aan vergoeding van deze schade.
BvB Bikes accepteert op geen enkele wijze gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van ons
product. Evenmin accepteren wij aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onze
dienstverlening.
In geval van wettelijke aansprakelijkheid is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering
van de verzekeraar in voorkomend geval.
Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BvB Bikes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
De rechter in het arrondissement van BvB Bikes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3

4

