
ALGEMENE VOORWAARDEN
NEFKENS VIP

Meld u aan
U kunt Nefkens VIP afsluiten bij het uitvoeren van een onderhoudsbeurt. Nefkens VIP is één jaar 
geldig en te gebruiken bij alle Nefkens-vestigingen verspreid door Nederland. Er is altijd wel een  
vestiging bij u in de buurt. Via nefkens.nl/vip vindt u de algemene voorwaarden.

WWW.NEFKENS.NL

Welkom bij Nefkens VIP! 
Daarmee geniet u, exclusief bij Nefkens, van bijzonder veel voordeel. 

Alles wat u moet weten over Nefkens VIP. De belangrijkste informatie en algemene  
voorwaarden samengevat in 10 punten.

*Exclusief xenon-, neon-, led-, dag- en interieurverlichting en het dim- en grootlicht van de Peugeot 108.

NEFKENS VIP VOOR € 75 PER JAAR

  Pechhulp in Nederland, 24/7, inclusief woonplaatsservice en Europa-dekking

  Gratis vervangend vervoer bij onderhoud

 Gratis controle bandenspanning en reparatie band

  Gratis controle & bijvullen vloeistoffen  

(motorolie tot 1 liter, koel- en ruitensproeiervloeistof)

  Gratis lampjes vervangen*

 Gratis voorruitreparatie (ster)

 Gratis seizoenscheck

 100% transparant door gratis digitaal inspectierapport

 10% korting op originele Peugeot accessoires

 Exclusieve Nefkens VIP-aanbiedingen
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WAT KUNT U VAN NEFKENS VIP VERWACHTEN?

1. Altijd 24/7 Nefkens Pechhulp
Nefkens Pechhulp is altijd telefonisch bereik-
baar: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Bij pech in Nederland of 
in het buitenland belt u met: 
+31 (0)88 – 877 81 53. 
Belangrijk: we verwijzen u graag naar de  
Algemene Voorwaarden Nefkens Pechhulp 
die u kunt vinden op www.nefkens.nl.

2.  Gratis vervangend vervoer bij onderhoud
Binnen de looptijd van Nefkens VIP heeft u 
recht op gratis vervangend vervoer bij onder-
houd, ongeacht hoe vaak u onderhoud bij ons 
laat uitvoeren (bijv. bij 3x per jaar onderhoud 
= 3x recht op gratis vervangend vervoer). Dit 
geeft u een groot financieel voordeel ten op-
zichte van bijvoorbeeld de landelijke Peugeot 
Rent tarieven of de Nefkens tarieven voor 
vervangend vervoer bij onderhoud. Mede af-
hankelijk van de planning en beschikbaarheid 
van vervangend vervoer auto’s bij uw Nefkens 
vestiging, zijn de specifieke mogelijkheden en 
voorwaarden als volgt:
a)  Wanneer u gebruikmaakt van gratis ver-

vangend vervoer en de betreffende werk-
zaamheden aan uw auto niet binnen  
1 dag gereed zijn, zijn de kosten voor de 
2e dag en eventueel volgende dagen voor 
uw rekening conform de Nefkens tarieven 
voor vervangend vervoer bij onderhoud;

b)   U ontvangt van uw Nefkens vestiging  
altijd vervangend vervoer klasse A  
(bv. Peugeot 107/108) of klasse B  
(bv. Peugeot 207/208), afhankelijk van 
de beschikbaarheid en uw vooraf met de 
werkplaatsreceptie besproken wensen;

c)  De vervangende auto is gratis exclusief 
brandstof. De brandstof komt voor uw  
rekening;

d)   Maximaal 150 km per dag (meerprijs  
extra km’s: € 0,10 p/km);

e)   Wij verzoeken u om tijdens het maken van 
de afspraak, althans ruimschoots vooraf-
gaand aan het werkplaatsbezoek, de ver-
vangende auto te reserveren, zodat deze 
voor u kan worden ingepland;

f)   Wij begrijpen dat het vooraf reserveren 
van de vervangende auto bij onze werk-
plaatsreceptie niet altijd mogelijk is, zoals 
tijdens een onverwachte storing/defect 
aan uw auto of bijvoorbeeld bij pech of 
tijdens een stranding. In dat geval zullen 
wij, indien er een auto beschikbaar is, 
deze voor u inzetten;

g)   In voorkomende gevallen waarbij een ver-
vangende auto helaas niet beschikbaar is, 
zullen wij u binnen onze openingstijden 
een haal- en breng service aanbieden naar 
uw bestemming binnen een straal van 
maximaal 20 km vanaf uw Nefkens ves-
tiging.

3. Gratis controle bandenspanning en 
 reparatie band
De controle van uw bandenspanning voeren 
we gratis voor u uit. Dit is mogelijk zonder  
afspraak: klaar terwijl u wacht. De gratis band-
reparatie bij Nefkens VIP omvat het herstellen 
(indien technisch mogelijk en/of indien het 
verantwoord is in het kader van de veiligheid) 
van een tubeless band door middel van een 
zgn. plugreparatie van buitenaf. De kosten 
van (nieuwe/gebruikte) banden, het vervan-
gen van banden en ventielen, het balanceren 
van wielen en het uitlijnen van uw auto zijn 
niet inbegrepen.

4.  Gratis controle & bijvullen vloeistoffen
 (motorolie tot 1 liter, koelvloeistof en 
 ruitensproeiervloeistof)
De controle van uw oliepeil en vloeistoffen 
voeren we gratis voor u uit. Dit is moge-
lijk zonder afspraak: klaar terwijl u wacht.  
Bij Nefkens VIP is het bijvullen van ruiten-
sproeiervloeistof, koelvloeistof en motorolie 
gratis. Door gebruik te maken van deze gra-
tis service voorkomt u het bijvullen met de 
verkeerde soort mo torolie wat omvang rijke 
gevolgen kan hebben voor de prestaties 
van uw auto en in sommi ge gevallen zelfs  
motorschade kan veroorzaken. Het bijvullen 
tijdens regulier onderhoud is niet gratis. Bij 
een structureel (hoog) verbruik van vloei-
stoffen, als gevolg van een tech nisch man-
kement, kan uw Nefkens vestiging adviseren 
dat een reparatie moet worden uitgevoerd, 
alvorens het bijvullen van boven genoemde 
vloeistoffen gratis wordt aangeboden. De 
kosten voor deze noodzakelijke reparatie 
worden niet vergoed. In dit kader zal bijvoor-
beeld maximaal 1 liter motorolie gedurende 
de looptijd van Nefkens VIP (steeds voor de 
periode van 1 jaar) gratis worden bijgevuld.

5.  Gratis lampjes vervangen
Het vervangen van lampjes evenals de kosten
van de lamp zijn inbegrepen met uitzondering
van xenon-, neon-, led-, dag- en interieur-
verlichting en het dim- en groot licht van 
de Peugeot 108. Het verhelpen van overige  
defecten aan de verlichting van uw auto zijn 
niet gedekt.

6. Gratis voorruit (ster)reparatie 
Voorruitbeschadigingen ten gevolge van 
steenslag ter grootte van maximaal een 
twee-euromuntstuk worden bij Nefkens VIP 
gratis gerepareerd, ongeacht of de schade 
wordt gedekt door uw autoverzekering (op 
voorwaarde dat u een geldige groene kaart 
kunt overleggen). Indien u uw auto heeft  
verzekerd volgens de WA beperkt- of volledi-
ge WA + Cascodekking, dan zal uw Nefkens 
vestiging de voorruit (ster) reparatie claimen 
bij uw verzekeringsmaatschappij. Het eigen 

risico dat van toepassing is op uw autover-
zekering, wordt normaliter niet vergoed. Een 
eventuele terugval in no-claim korting wordt 
in geen enkel geval vergoed. Wel kunnen wij 
vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij infor-
meren naar de polisvoorwaarden, uw (even-
tueel) eigen risico en terugval in no-claim. Op 
basis hiervan zullen wij met u overleggen wat 
de beste keuze/optie is. 

7 Gratis seizoenscheck
Nefkens organiseert jaarlijks een zomer- en 
wintercheck om u in de gelegenheid te stel-
len uw auto voor de zomervakantie en/of 
winterperiode technisch te laten inspecteren 
zodat uw auto is voorbereid op de zomer-
se warmte, winterse kou en/of mogelijke  
andere weersomstandigheden. De tussen-
controle is eenzelfde controle, maar dan niet 
seizoensgebonden. Met uw Nefkens VIP kunt 
u deze controle gratis laten uitvoeren, uitge-
zonderd de jaarlijkse lente- of herfstactie.  
Onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden 
die voortvloeien uit een van deze controles  
worden niet vergoed. Overigens geldt hiervoor 
ook: wij denken mee en geven advies, u be-
paalt!

8. Gratis Vehicle Health Check (VHC)
Wij kijken graag met u mee voor een gratis 
service- & reparatieadvies bij een eventuele 
vraag of storing. In veel gevallen zijn er meer-
dere opties of alternatieven mogelijk om het 
probleem op te lossen. Wij denken mee en 
geven advies, u bepaalt!

9.    10% korting op originele Peugeot 
accessoires

Op alle Peugeot accessoires die zijn voorzien
van de Peugeot merknaam ontvangt u 
10% korting op de consumentenadviesprijs  
inclusief btw en montage.

10. Exclusieve Nefkens VIP-aanbiedingen
Als Nefkens VIP heeft u bij ons een streep-
je voor. Daarom ontvangt u enkele keren per 
jaar exclusieve Nefkens VIP-aanbiedingen. Uw 
persoonlijke klantgegevens (inclusief mobiel 
telefoonnummer, e-mailadres) zijn noodzake-
lijk voor de operationele uitvoering van Nef-
kens Pechhulp (zie punt 1). Uw persoonsge-
gevens zullen door Nefkens daarnaast alleen 
voor bovengenoemde doeleinden worden 
gebruikt*.

*  We verwijzen u naar onze privacyverklaring voor 
uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens  
omgaan: www.nefkens.nl/privacy.

ontdek hier!
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OVERIGE ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN:

A. ALGEMEEN
Nefkens VIP kunt u aanvragen als u eigenaar 
bent van een in Nederland geregistreerde 
auto.

B. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Nefkens VIP is van toepassing op alle mer-
ken auto’s, ongeacht de leeftijd of kilome-
terstand, het soort voertuig (personenauto/
bedrijfsauto) en ongeacht het feit of de auto 
op naam staat van een particulier of bedrijf. 
Nefkens VIP is exclusief toepasbaar bij één 
van de Nefkens vestigingen in Nederland, zie 
www.nefkens.nl.

C. KENTEKENGEBONDEN
Nefkens VIP is kentekengebonden, niet 
persoonsgebonden. Alle aanbiedingen en  
privileges gelden uitsluitend voor het betref-
fende (aangemelde) kenteken van uw auto.

D. AANVRAGEN
U kunt Nefkens VIP aanvragen bij iedere  
onderhoudsbeurt bij elke Nefkens vestiging in 
Nederland. Kijk op www.nefkens.nl voor een 
vestiging bij u in de buurt.

E. TECHNISCHE INSPECTIE 
 BIJ ONDERHOUD
Uw Nefkens vestiging kan Nefkens VIP aan-
bieden en aanvragen nadat uw auto bij  
Nefkens technisch is geïnspecteerd, waarbij 
de vloeistoffen zijn bijgevuld en geconsta-
teerde gebreken zijn verholpen. 

F. HONORERING AANVRAAG
Nefkens behoudt zich te allen tijde het recht 
voor om uw aanvraag (of verlenging) voor 
Nefkens VIP niet te honoreren.

G. BETALING
De betaling kunt u contant of per pin voldoen 
bij uw Nefkens vestiging.

H. STARTDATUM NEFKENS VIP
De startdatum is de datum waarop de  
onderhoudsbeurt is uitgevoerd en u Nefkens 
VIP hebt aangevraagd en (contant of per 
PIN) betaald. De ingangsdatum van Nefkens 
Pechhulp is dezelfde dag waarop Nefkens VIP 
is betaald.

I. VERWERKING(STIJD) NA AANVRAAG
U ontvangt binnen twee weken na de officië-
le startdatum per e-mail een bevestiging van 
de aanvraag van Nefkens VIP. Deze e-mail, 
waarin ook de algemene voorwaarden  
en het Nefkens Pechhulp nummer worden 
meegestuurd, kunt u desgewenst printen en 
bewaren bij uw autopapieren. Wij adviseren 
het Nefkens Pechhulp telefoonnummer direct 
op te slaan in uw telefoon. Uw persoons-

gegevens zijn noodzakelijk voor de opera-
tionele uitvoering van Nefkens Pechhulp en 
voor Nefkens VIP als geheel. Uw persoons-
gegevens zullen door Nefkens daarnaast  
alleen voor bovengenoemde doeleinden wor-
den gebruikt. Indien u niet beschikt over een 
e-mailadres* of mobiele telefoon, ontvangt u 
binnen twee weken na de officiële startdatum 
per post een brief met daarbij een gepersona-
liseerde Nefkens VIP pas als bevestiging van 
de aanvraag van officiële Nefkens VIP. Deze 
brief, waarin ook de algemene voorwaarden 
en het Nefkens Pechhulp nummer worden 
meegestuurd, kunt u bewaren bij uw auto-
papieren.

J. LOOPTIJD
De looptijd van Nefkens VIP is één jaar en kan 
bij het uitvoeren van onderhoud aan uw auto 
bij de Nefkens vestiging worden verlengd.  
U ontvangt tijdig een herinnering over het  
aflopen van Nefkens VIP. 

K. EINDDATUM NEFKENS VIP
De door u gekozen Nefkens VIP inclusief Nef-
kens Pechhulp geldt steeds voor de periode 
van 1 jaar. U ontvangt ruimschoots voor het 
verstrijken van de einddatum een herinnering 
en uitnodiging voor een bezoek aan onze 
werkplaats. Hierbij wordt u gelijktijdig geat-
tendeerd op het verlengen van uw Nefkens 
VIP, wat direct kan worden uitgevoerd bij een 
werkplaatsbezoek.

L. OVERMATIG GEBRUIK
Indien overmatig gebruik wordt gemaakt van 
de bij Nefkens VIP inbegrepen privileges wel-
ke direct verband houden met onderhoud en/
of reparatie, kan Nefkens de kosten van deze 
diensten in rekening brengen.

M. GEDEKTE INCIDENTEN 
(BIJ NEFKENS PECHHULP, 24/7)
•  Pechhulp in binnen- en buitenland
•  Ook pechhulp in eigen woonplaats
•  Lege accu
•  Lekke band
•  Verkeerde brandstof getankt
•  Lege brandstoftank
•  Schade, aanrijding/ongeval/brand/poging 

tot diefstal
•  Ruitschade
•  Vastzitten van uw auto
•   Stranding door defect aan motor of 
 koelingsysteem
•  Pech door overige mechanische of 
 elektronische defecten
•  Sleutelproblemen (verlies, diefstal, pech)
•  Portieren op slot, sleutel in de auto
•  Storing aan antidiefstal, alarmsysteem 
 of startblokkering

N. UITSLUITINGEN
Nefkens behoudt zich te allen tijde het recht 
voor om, na u te hebben geïnformeerd, u uit 
te sluiten van Nefkens VIP en/of specifieke 
kosten niet voor haar rekening te nemen, in-
dien:
•   deze het gevolg zijn van opzet, nalatig-

heid of een externe oorzaak anders dan 
genoemd bij punt M ‘Gedekte incidenten 
(bij Nefkens Pechhulp, 24/7)’;

•  deze zijn ontstaan door diefstal van de 
auto of onderdelen, respectievelijk door 
inbeslagname door de overheid;

•   deze zijn ontstaan bij deelneming aan 
wedstrijden of inzet bij rampen e.d.;

•   de zijn ontstaan bij onderverhuur van uw 
auto aan derden;

•   uw auto niet het jaarlijks periodieke on-
derhoud conform fabrieksvoorschriften 
(op het juiste moment c.q. aantal gereden 
kilometers) heeft ontvangen bij één van 
de Nefkens vestigingen.

•   er sprake is van wanbetaling, elke vorm 
van fraude of een faillissement.

O. OVERIGE BEPALINGEN
Prijswijzigingen voorbehouden. Op alle 
producten en diensten van Nefkens en op 
Nefkens VIP zijn de standaard BOVAG-leve-
ringsvoorwaarden Particulier van toepassing. 
Nefkens behoudt zich het recht voor tussen-
tijds de inhoud evenals de voorwaarden zon-
der kennisgeving aan te passen.

P. VRAGEN?
Mocht u na het doornemen van deze algeme-
ne voorwaarden en aanvullende informatie 
nog vragen hebben, neem dan contact op 
met uw Nefkens-vestiging. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
NEFKENS VIP

*  We verwijzen u naar onze privacyverklaring voor 
uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens  
omgaan: www.nefkens.nl/privacy.
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ontdek hier!


