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c.	Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de
c.
koper een vergoeding verschuldigd.
d.	Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien
d.
meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op
de gewone rechter is gedaan.
11.	BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden
11.
indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de
daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken
na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan.
	De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal
910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen
groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het
maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere
wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen,
waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
12.	De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van
12.
faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/ reparateur
keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 EURO per geschil uit en geldt de
garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt
bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.
13.	Deze garantie geldt uitsluitend indien BOVAG garantie is afgegeven door een bij BOVAG
13.
aangesloten autobedrijf voor een auto, waarvan de koopprijs tenminste bedraagt:
4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO
maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
14.	Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd. Deze garantiebepalingen
14.
zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het kader
van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ)van de Sociaal-Economische Raad.
BOVAG zal deze garantiebepalingen niet wijzigen dan nadat daarover overleg is
gepleegd met deze organisaties.

* ter verduidelijking van artikel 3: er wordt geen garantie verleend op slijtage gevoelige delen die ten
behoeve van normale slijtage in de garantie periode vervangen moeten worden. Bij Autosfeer Garantie geldt
bovenop deze Bovag voorwaarden dat de onderhoudsbeurt en remmen minimaal 10.000km onderhoudsvrij
behoren te zijn, voor de distributie geldt 20.000km onderhoudsvrij. De APK is minimaal een half jaar geldig &
gratis icm een onderhoudsbeurt (muv de afmeldkosten). De banden worden geleverd met een minimaal
profiel van 3mm.
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