
 
GARANTIE EN ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN 
Al onze campers worden afgeleverd met nieuwe APK. Garantie tot 3 maanden na aankoop en met een maximum 

tot 2500 km, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,geldt bij normaal en niet commercieel gebruik(verhuur 

e.d.) en met een onderhoud vervolg dat bij het desbetreffende voertuig hoort. Koper dient zich in het onderhoud 

vervolg te verdiepen en zo nodig hierna te handelen. Geadviseerd wordt altijd de distributieriem te vervangen bij 

het ontbreken van de geschiedenis hiervan. Bij de wetenschap van achterstallig niet uitgevoerd onderhoud vervalt 

de garantie op het voertuig volledig. (Zie onze afleverpakketten). 

Garantie Motor: Op het draaiende inwendige gedeelte van de verbrandingsmotor en de versnellingsbak, zoals 

drijfstangen, lagerschalen, zuigers, zuigerveren, kleppen, kleptuimelaars, geen garantie op het niet genoemde. 

Garantie Versnelling bak: op  kroon en pignon wielen, tandwielen, synchromesh ringen en lagers. Geen 

garantie op het niet genoemde. 

Geen garantie op: misbruik, onkundig handelen, verhuurde campers, verlies van wieldoppen, spoilers, 

afwerkkappen ed, slijtage of defect van koppeling, dynamo, turbo, startmotor, (of soortgelijke aangehangen motor 

onderdelen)of elektronische aansturingen van motor of (automatische)versnellingsbak zoals computers, 

zekeringkasten, gasklep huizen, luchtmassameters, katalysatoren, lekkages van keerringen, (kop)pakkingen, olie 

en koelvloeistof of het afbreken van houders en/of steunen enz. Klant dient zelf na levering de leeftijd, spanning 

en evt. beschadigingen of ontstane breuken van banden te controleren. Campers ouder dan 15 jaar en/of onder 

de €10.000 hebben alleen 2 weken garantie op het woongedeelte (camperheck) ,tenzij anders is 

overeengekomen. 

Garantie camper/woongedeelte: 2 weken garantie tenzij gemeld binnen de termijn en geldt alleen op de af 

fabriek standaard aanwezige apparatuur. 

Geen garantie op: gevolgschade,vocht,hagel, regen, overstroming) of andere lekkages ontstaan door lekkage of 

schade van de niet door verkoper gedane reparaties, accu,s (na lang stilstaan en totale ontlading hierdoor), 

onderhoud en/of afdichtingen. Voor aftappen /winter klaarmaken is ten alle tijden klant zelf verantwoordelijk. 

Taekema Campers bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de af fabriek gemaakte fouten als constructie 

en/of afwerkingen wel of niet zichtbaar. Campers dienen elk jaar van zowel een APK en campercheck o.a camper 

gedeelte gas water en elektra check alsmede van een uitgebreide vocht controle te worden voorzien. Bij het niet 

jaarlijks uitvoeren van deze controles en of check vervalt alle garantie van gevolg schade hieruit voortvloeiend wel 

of niet zichtbaar. 

Verder niet af fabriek gemonteerde  accessoires zoals;fietsendragers, schotels, zonnepanelen, camera’s, 

tv/dvd/digitale decoder/kaartlezers, luchtvering, aggregaten, extra verwarming gas/diesel, vallen niet onder de 

standaard door Taekema Campers bv gedane campercheck en garantie.  

Klant is ervan op de hoogte van het feit dat campers nieuw af fabriek lekkages kunnen hebben van 

dakramen/luiken, zijramen, deuren of afwerklijsten en verdere afwerkingen d.m.v. kit, lijm of andere 

afwerking/bevestiging/lijm/kit soorten of materialen. Bouwjaren van chassis met motor wijken vaak af van opbouw 

productie jaar ivm het onafhankelijk productie proces. Datum eerste toelating is niet hetzelfde als het 

werkelijke bouwjaar van de opbouw of het chassis met motor door overjarige verkoop of lang staande modellen. 

Garantie aanspraak: klant dient te allen tijde eerst Taekema Campers in te lichten alvorens men tot reparatie of 

vervanging van onderdelen overgaat. Bij het niet melden vooraf en op eigen initiatief uitvoeren van de reparatie of 

vervanging van een defect of storing of ander ongemak wordt de door klant betaalde rekening bij derden niet door 

Taekema Campers vergoedt. Mocht in het buitenland een probleem of defect of ander ongemak ontstaan wat 

terecht onder de garantie valt en allereerst besproken wordt met Taekema Campers bv, mag dit ter plaatse 

gerepareerd worden uiteraard na overleg van offerte van totale reparatie. Er dient altijd een betaalde rekening 

overlegd te worden. Taekema Campers bv vergoedt alleen volgens haar inkooptarief en de voor hun geldende 

uur en onderdeel tarieven bij reparatie in Nederland dus geen bruto buitenlandse vakantie verkoop tarieven. 

Afleveringsvoorwaarden: Klant dient ten alle tijde zelf bij de aflevering en na het te naam stellen van de camper 

bij het postkantoor of door Taekema Campers bv gedaan, zelf zijn camper binnen 1 week bij de belastingdienst 

aan te melden als een geregistreerde kampeerauto. Gevolgschade wegens het niet of onjuist aanmelden bij de 

belasting dienst is voor eigen risico koper. Bij het door de klant niet nakomen van de afleverdatum welke door 

verkoper op maximaal 2 weken wordt gesteld, tenzij anders overeengekomen, wordt de wettelijk geldende rente 

in rekening gebracht tot maximaal 4 weken, daarna heeft Taekema Campers B.V het recht de koopovereenkomst 

eenzijdig te ontbinden. Bij het annuleren/ontbinden van de koopovereenkomst wordt de klant een bedrag van 

15% van de totale verkoopsom in rekening gebracht en dient binnen 8 dagen na annulering te worden voldaan.  

Social media: Mochten er zich onverhoopt toch problemen voordoen met de camper dient de klant zich ten alle 

tijde te wenden tot Taekema Campers. Het is de klant in geen geval toegestaan om zich negatief uit te laten op 

internet/social media. Indien de klant hier geen gehoor aan geeft zal Taekema Campers juridische stappen 

ondernemen en de klant verantwoordelijk houden voor eventuele derving door smaad en naamslastering. 


