
GARANTIEBEPALINGEN
URBAN BIKE CONCEPTS BV / BEIXO

1. Garan  e

1.1. Urban Bike Concepts BV garandeert dat al haar 
fi etsen vrij zijn van construc  e- en/of materiaal-
fouten. Dit voor zover dat volgt uit deze garan  e-
bepalingen.
1.2. Op de garan  e kan alleen door de eerste 
eigenaar van de betreff ende aanspraak gemaakt 
worden en is niet overdraagbaar. 
1.3. De garan  e vervalt overeenkoms  g het be-
paalde in de ar  kelen 3.1 en 5.1.

2. Garan  eperiode

2.1. Op onze frames en voorvorken (ongeveerd) 
geldt een garan  e van drie jaar op construc  e- en/
of materiaalfouten. Ook voor de cardanas geldt 
eengaran  eperiode van drie jaar.
2.2. Op alle draaiende onderdelen, zoals versnel-
lingsnaven zijn de garan  ebepalingen van toeleve-
ranciers van toepassing.

2.3. Op onderdelen die aan reguliere slijtage on-
derhevig zijn, zoals banden, lagers, pedalen, rem- 
en versnellingskabels en remblokken wordt geen 
garan  e gegeven. Dit tenzij sprake is van construc-
 e- en/of materiaalfouten.

3. Uitslui  ngen

3.1. In de volgende gevallen komt de garan  e te 
vervallen:
3.1.3. De fi ets is niet volgens de aanwijzingen on-
derhouden;
3.1.4. Naderhand gemonteerde onderdelen en/of 
accessoires komen niet overeen met de specifi ca-
 e of zijn onjuist gemonteerd;

3.2. Urban Bike Concepts BV is niet aansprakelijk 
voor schade aan (onderdelen van) de fi ets als 
gevolg van: 
3.2.1. Fou  eve afstelling/spanning van stuur, 
stuurpen, zadel, zadelpen, versnellingen, remmen, 
snelsluiters van de wielen en zadels; 
3.2.2. Het niet op  jd vervangen van onderdelen 
zoals rem/versnellingskabels, remblokken, banden, 
lagers en tandwielen; 
3.2.3. Klimatologische invloeden zoals normale 
verwering van lak en/of chroomroest.

4. A  andeling

4.1. Na het constateren van enig gebrek is koper 
verplicht om het gebruik, de bewerking, de toepas-
sing en/of installa  e van de betreff ende producten 
onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke 
te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) 

schade.
4.2. Koper zal alle voor onderzoek van de klacht 
noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer 
door verkoper in de gelegenheid te stellen een 
onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandig-
heden van het gebruik, de bewerking, verwerking 
en/of installa  e.
4.3. Indien koper geen medewerking verleent of 
anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Een door Urban Bike Concepts BV gehono-
reerde garan  eclaim betekent niet automa  sch 
dat Urban Bike Concepts BV ook aansprakelijkheid 
aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aan-
sprakelijkheid van Urban Bike Concepts BV strekt 
zich nooit verder uit dan is omschreven in deze 
garan  evoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van 
Urban Bike Concepts BV voor gevolgschade wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze be-
paling geldt niet indien en voor zover zulks voort-
vloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.
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