
1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-
leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voer-
tuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze 
overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonder-
delen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing.

1.2   STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA 
krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten 
en welke herkenbaar zijn aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te 
vinden op de website van STIBA.

1.3  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden het 
STIBA-lid slechts voorzover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdruk-
kelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, 
gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen.

2. Overeenkomst

2.1  Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, 
komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door het 
STIBA-lid, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan 
wel elektronische opdrachtbevestiging door het STIBA-lid.

2.2  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van het STI-
BA-lid binden het STIBA-lid niet dan nadat en voor zover zij door het STIBA-lid 
schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1  Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en 
inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het 
demontagebedrijf.

3.2  Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders ver-
meld.

3.3  Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties ver-
vat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden het STIBA-lid niet 
en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of 
aangegeven.

4. Levering

4.1  Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het STIBA-
lid. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij het STIBA-lid hierbij geen redelijk 
belang heeft.

4.2  Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper 
het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht 
ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van het STIBA-lid te wijten. 
Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de 
zaak, zal het STIBA-lid gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tus-
senkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de zaak aan de koper in 
rekening te brengen.

4.3  De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij 
het sluiten van de overeenkomst bevindt.

4.4  Vervoer en verzending van verkochte zaken door het STIBA-lid vindt geheel 
plaats voor rekening en risico van de koper.

5. Leveringstermijn

5.1  Levertijden worden in overleg en bij benadering door het STIBA-lid vastgesteld. 
Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat 
in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.

5.2  In geval van niet tijdige levering is het STIBA-lid niet aansprakelijk voor door de 
koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het STIBA-lid 
schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper het STIBA-lid een termijn 
moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen 
levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.3  Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens 
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot 
van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de 
overeenkomst niet kan worden gevergd.

6. Betaling

6.1  Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op af-
stand kan het STIBA-lid de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, 
waaronder Ideal, PayPal en creditcards in een beveiligde omgeving en de 
mogelijkheid van eenmalige machtiging.

  Bankgegevens van de koper zullen door het STIBA-lid niet worden opgeslagen. 
De koper is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. 
Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. Het STIBA-lid is niet 
aansprakelijk voor de wijze waarop de koper betalingen uitvoert.

6.2  Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen 
na factuurdatum.

6.3  Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft 
plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning 
nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar 
verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gere-
kend vanaf de vervaldag.

6.4  In geval van lid 3 van dit artikel heeft het STIBA-lid binnen de termijn van artikel 
7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te 
vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.

6.5  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die van incassobureau’s, 
deurwaarders, advocaten daaronder begrepen die voor het STIBA-lid verbon-
den zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor 
rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend 
overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in-
zake incasso’s met een minimum van € 50,00.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1  Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het STIBA-lid uit 
hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde 
zaken eigendom van het STIBA-lid.

7.2  De koper is niet gerechtigd geleverde zaken zolang deze niet betaald zijn aan 
derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom 
over te dragen.

7.3  De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle 
schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal 
worden toegebracht.

8. Tekortkomingen/klachten

8.1  Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventu-
ele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige 
waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen 
dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan 
het STIBA-lid gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden 
en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, 
onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.

8.2  Koper dient het STIBA-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te 
controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van 
het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs 
bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.

8.3  Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het STIBA-lid te ver-
goeden.

8.4  De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 8 van de Garantievoorwaarden van STIBA.

9. Overmacht

9.1  Indien het STIBA-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de 
verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het STIBA-lid worden 
toegerekend indien het STIBA-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt 
bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare 
omstandigheid die buiten de macht van het STIBA-lid is gelegen, zoals, maar 
niet beperkt tot: - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; - oorlog, 
oproer of daarop gelijkende situaties; - sabotage, boycot, staking of bezetting; 
- machineschade; - diefstal uit de magazijnen; - bedrijfsstoornissen; - maatre-
gelen van de overheid; - slecht weer; - blikseminslag; - brand.

9.2  Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover 
de wet dit toelaat,het STIBA-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit 
voor de koper voortvloeiende schade en kan het STIBA-lid naar eigen keuze de 
nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder 
rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige scha-
devergoeding gehouden te zijn.

10. Gebruik van de zaak

10.1  Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en 
bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften 
en, voor zover van toepassing, door het STIBA-lid voorgeschreven gebruiks-
voorschriften.

10.2  Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel 
bepaalde gebruikt en koper het STIBA-lid aansprakelijk stelt voor schade gele-
den in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen 
dat schade het gevolg is van een gebrek in de door het STIBA-lid geleverde 
zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

10.3  Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is het STIBA-lid 
nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in 
strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet 
dit toelaat, het STIBA-lid te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of 
andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben 
genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

11. Aansprakelijkheid

11.1  Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor het STIBA-lid rechtens 
aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke be-
palingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het STIBA-lid 
het factuurbedrag niet te boven gaat.

11.2  Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en 
alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige 
door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in 
geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwin-
gendrechtelijke bepalingen.

11.3  Behoudens voor zover op het STIBA-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 
3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart 
de koper het STIBA-lid tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, 
die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig 
handelen of nalaten van het STIBA-lid in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het STIBA-lid in de verhouding 
tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.

11.4  Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het STIBA-lid 
alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en 
omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12. Ontbinding

12.1  Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend 
plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. 
Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot het STIBA-lid 
richt, zal de koper te allen tijde eerst het STIBA-lid schriftelijk in gebreke moe-
ten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen 
deugdelijk na te komen.

12.2  De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbin-
den of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was 
met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze 
bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wet-
telijke bepaling onverlet.

12.3  Indien het STIBA-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van ver-
zuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogens-
schade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van 
schade en aansprakelijkheid.

12.4  In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de 
koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door het STIBA-
lid verrichte prestaties en heeft het STIBA-lid onverkort recht op betaling voor 
de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het STIBA-
lid om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

13. Geschillen

13.1  Op alle transacties tussen het STIBA-lid en koper is bij uitsluiting het Neder-
lands recht van toepassing.

13.2  Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met het STIBA-lid zullen in 
eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze 
commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.

13.3  De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter 
onverlet.

Garantievoorwaarden
1.1  Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aan-

merking de gebruikte voertuigdelen, die het STIBA-lid heeft verkocht en heeft 
geleverd aan kopers.

1.2  Naast de STIBA garantievoorwaarden kunnen tevens de BOVAG/STIBA voor-
waarden en/of het FOCWA Groene Garantiebewijs van toepassing zijn op de in 
het vorige artikel genoemde gebruikte voertuigdelen.

2.  De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging aan 
het STIBA-lid van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien 
toepasselijk de ter zake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die 
door het STIBA-lid van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts 
rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het 
bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

3.  Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar 
aan derden.

4.  De garantie wordt door het STIBA-lid verleend voor een periode van één maand 
vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen 
de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de 
koper het recht om de geleverde zaak aan het STIBA-lid aan te bieden ter herstel 
of vervanging, ter keuze van het STIBA-lid, overeenkomstig artikel 8 van de toe-
passelijke Algemene Voorwaarden.

5.  Het transport van en naar het STIBA-lid van de ter herstel of ter vervanging aan-
geboden zaak is voor rekening van het STIBA-lid. Bij een onjuiste bestelling en/
of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking 
komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van 
de zaak van en naar het STIBA-lid voor rekening van de koper.

6.  Het STIBA-lid verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garan-
tievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/
vervanging aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te 

vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij het STIBA-lid hiertoe niet in staat 
is, in welk geval het STIBA-lid tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag 
zal overgaan.

7.  Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantie-
voorwaarden van toepassing.

8. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:
 a.   indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrek-

king tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig 
waarvoor het onderdeel bestemd is;

 b.  indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wij-
ziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen ver-
richten;

 c.  indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik 
van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is 
ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale 
verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware 
belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. 
caravan e.d.);

 d.  indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke 
Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe 
van verval van rechten zijn voorgeschreven.

9.  De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van 
welke aard dan ook, behoudens voor zover het STIBA-lid op grond van de toe-
passelijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

10.  Het STIBA-lid heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien 
vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is 
gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen het STIBA-lid en de 
koper zijn vastgelegd

-  Bij ontvangst goed kijken of de geleverde motor niet beschadigd is tijdens 
transport.

-  Vergelijk voor inbouw, eerst beide motoren met elkaar.
-  Monteer altijd een nieuwe distributieriem.
-  Voor inbouw V-snaar/multiriem, drukgroep/koppeling, keeringen, waterpomp 

enz. controleren en indien nodig vervangen.
-  Bij het monteren van het vliegwiel, de bouten altijd met “Loctite” vast zetten.
-  Inbouwvoorschriften, smeermiddelen en onderhoudsintervallen van de betref-

fende fabrikant gebruiken.
-  Beschadigde aanbouwdelen vervangen.
-  Voor ingebruikname van de motor; lucht-, brandstof-, oliefilter en thermostaat 

vervangen.
-  Monteer nieuwe bougies.
-  Controleer het koelsysteem of deze niet verstopt is.
-  Na inbouw controleren of alle slangen en filters goed zijn vastgedraaid en of 

deze goed afdichten.
-  Vervolgens alle vloeistofniveau’s (water, olie) controleren en indien nodig bij-

vullen.
-  Indien mogelijk de klepspeling afstellen.
-  Controleer of alle sensoren korrekt functioneren.
-  Let er op dat de radiateur gelijkmatig warm wordt en de koelventilator aanslaat.
-  Omdat onze motoren eventueel langere tijd in het magazijn kunnen hebben ge-

legen, adviseren wij om de eerst 500 - 1000 km de motor niet vol te belasten, 
maar voorzichtig in te rijden.

-  Al onze motoren zijn ontdaan van vloeistoffen, gereinigd en geconcerveerd voor 
transport.

-  Aanbouwdelen welke niet tot het draaiende gedeelte van de motor behoren, zoals 
de dynamo, startmotor, stroomverdeler, vliegwiel, benzine- diesel- en waterpomp 
vallen niet onder de garantie, mits anders is overeengekomen.

-  Zal er ondanks al onze zorgen toch nog een probleem voordoen, aarzelt u dan 
niet om ons te benaderen.

-  Bei Erhalt/Übernahme ist das Ersatzteil auf seine Richtigkeit und äußerliche Be-
schädigung zu überprüfen.

-  Vergleichen Sie zunächst beide Teile miteinander.
- Montieren Sie immer einen neuen Zahnriem.
-  Vor Einbau sind Keilriemen, Kupplungsbelag, Simmerringe etc. zu kontrollieren 

und bei entsprechenden Verschleiß zu erneuern.
- Beim Austausch der Schwungscheibe die Bolzen immer mit “Loctite” verriegeln.
-  Einbauvorschriften und Wartungsintervalle des Hersteller sind zu beachten.
-  Unfallbeschädigte Anbauteile sind auszutauschen.
-  Vor Inberriebnahme des Aggregates sind Luft-, Kraftstof- und Ölfilter zu erneuern.
-  Weiterhin sollten alle Flüssigkeitsstände (Wasser, Öl) sowie bei Motoren die 

richtige Einstellung (Zündung, Krafstoffzufuhr, Ventilspiel) kontrolliert werden.
-  Montieren Sie ein neues Thermostat mit Dichtung.
-  Montieren Sie neue Zündkerzen.
-  Kontrollieren Sie ob alle Sensoren richtig funktionieren.
-  Reinigen Sie das Kühlsystem (achten Sie darauf dass der Kühler gleichmässig 

warm wird und das Kühlergebläse funktioniert).
-  Nach Einbau ist die Dichtigkeit bzw. einwandfreie Funktion von Filtern, Schläu-

chen, Schaltern, Treibriemen, Bowdenzügen, Gestängen etc. zu überprüfen.
-  Aufgrund evtl. längerer Einlagerungsdauer sind Motoren nach Inbetriebnahme 

der ersten 500 - 1000 km nicht voll zu belasten, sondern nach Möglichkeit 
einzufahren.

-  All unsere Motoren sind trockengelegt und konserviert für transport!
-  Anbauteile welche nicht zum drehteil dem Motor gehört, z.B. Einspritzdüsen, 

Injektoren, Elektromotoren, Sensoren, Glühkerzen, Swungscheibe, Benzin- Die-
sel- und Wasserpumpe gehören nicht zum garantie, oder es muss beim Verkauf 
anderweitig ausdrücklich vereinbart sein.

- Sollten trotzdem noch Probleme auftreten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

1. Angebot und Vertragsabschluß

Unsere Angebote sind freibleibend und gelten nur zur Aufforderung eines Kaufan-
gebotes. Wird das Angebot seitens des Kunden durch Telefax, E-Mail, Anzahlung 
oder persönliches Erscheinen verbindlich gemacht, ist der Kunde zur Abnahme der 
Ware und zur Zahlung aller daraus entstehenden Kosten verpflichtet. Dieses gilt 
insbesondere für Kosten, die im Zusammenhang mit Versand und Sonderbeschaf-
fungen entstehen.

2.  Zahlung

Kaufpreise, Entgelte für Nebenleistungen sowie Reparaturrechnungen sind bei 
Übergabe des Kauf- bzw. Reparaturobjektes und Aushändigung oder Übersendung 
der Rechnung zur Zahlung fällig.
Gegen Zahlungsansprüche des Unternehmens kann der Kunde nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig titulierten Forderungen aufrechnen; ein Zurückbehaltungs-
recht kann der Kunde nur geltend machen, sofern dieses auf Ansprüchen aus dem 
selben Vertragsverhältnis beruht.

3. Liefertermine

Zwischen den Parteien vereinbarte Liefertermine, Fristen u. ä. sind stets unver-
bindlich. Eine im Einzelfall auftretende Fristüberschreitung gilt nicht als Verzug.

4. Abnahme

Mit dem Besitzübergang erklärt der Kunde zugleich die Abnahme und Billigung 
der Leistung und deren Anerkennung als Vertragsgerecht. Die Vertragsparteien 
sind sich darüber einig, dass es sich bei allen Autoersatzteilen um Gebrauchtteile 
aus Unfall- oder Gebrauchtfahrzeugen handelt, die einem unbekannten Verschleiß 
unterworfen waren und die sich darüber hinaus auch in ungeprüftem Zustand 
befinden. Sofern Kilometerangaben erfolgen beziehen sich diese immer nur auf 
den abgelesenen Tachometerstand des Fahrzeuges, aus dem das Gebrauchtteil 
stammt. Das gekaufte Teil muss von der Firma Kleine Staarman Asia Motoren B.V. 
selbst oder einer anerkannten Fachwerkstatt fachgerecht und ordnungsgemäß ein-
gebaut worden sein. Bei Erhalt/Übernahme ist das Ersatzteil auf seine Richtigkeit 
und äußerliche Beschädigung zu überprüfen. Mängel und Transportschäden sind 
ggf. auf der Übernahmequittung zu vermerken und gemäß AGB.IV.3. zu rügen. 
Vor Einbau sind Zahnriem-(en) zu erneuen und Wasserpumpe, Kupplungsbelag, 
Simmerringe etc. zu kontrollieren und bei entsprechenden Verschleiß zu ersetzen. 

Einbauvorschriften und Wartungsintervalle des Hersteller sind zu beachten. Unfall-
beschädigte Anbauteile sind auszutauschen. Vor Inberriebnahme des Aggregates 
sind Öl- und Ölfilter zu erneuern. Nach Einbau ist die Dichtigkeit bzw. einwandfreie 
Funktion von Filtern, Schläuchen, Schaltern, Treibriemen, Bowdenzügen, Gestän-
gen etc. zu überprüfen. Weiterhin sollten alle Flüssigkeitsstände (Wasser, Öl) 
sowie bei Motoren die richtige Einstellung (Zündung, Krafstoffzufuhr, Ventilspiel) 
kontrolliert werden. Aufgrund evtl. längerer Einlagerungsdauer sind Motoren nach 
Inbetriebnahme der ersten 500 - 1000 km nicht voll zu belasten, sondern nach 
Möglichkeit einzufahren.

5. Versand und Verpackung

Auf Wunsch des Kunden erfolgt nach verbindlicher Bestellung und Anerkennung 
unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen auch Versand an die Adresse des 
Kunden. Der Versand erfolgt auf Kosten und Risiko des Kunden. Eine Transport- 
versicherung erfolgt nur ausdrücklich auf Wunsch des Kunden und geht zu seinen 
Lasten. Sollte eine Rücksendung notwendig werden, erfolgt dies ebenfalls zu sei-
nen Lasten. Wird bei Anlieferung ein Schaden am Versandgut festgestellt, ist dieser 
unverzüglich bei der anliefernden Spedition anzuzeigen. Liegt ein verdeckter Scha-
den vor, ist dieser innerhalb 48 Stunden bei dem Verkäufer telefonisch oder per Fax 
anzuzeigen. Spätere Schadensanzeigen werden von uns nicht mehr berücksichtigt.

6. Sachmängel

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren bei Gebrauchtteilen inner-
halb 6 Monate, bei Neuteilen innerhalb 1 Jahr nach Abnahme.
Ist der Kunde nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes, erfolgt der Verkauf von 
gebrauchten und fabrikneuen Fahrzeugteilen unter Ausschluss jeglicher Sach-
mängelhaftung. Dies gilt nicht für den Fall, dass der Verkäufer Mängel arglistig 
verschwiegen oder ein Garantieversprechen für die Beschaffenheit des Kaufgegen-
standes abgegeben hat.
Im Übrigen gelten die einzelvertraglichen Vereinbarungen der Parteien.

7. Umtauschrecht und Gewährleistungsrechte

Soweit Gewährleistungsrechte bestehen, ist der Kunde verpflichtet, den Kaufge-
genstand unverzüglich zu montieren oder auf andere geeignete Weise auf seine 
vollständige Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen.
Tritt hierbei ein Mangel zutage, ist der Kunde verpflichtet, dies dem Verkäufer bin-
nen Monatsfrist schriftlich anzuzeigen. Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, 

dem Verkäufer in geeigneter Weise den Mangel am Kaufgegenstand nachzuweisen.
Liegt ein Sachmangel des Kaufgegenstandes vor, ist der Verkäufer berechtigt, 
dem Kunden binnen angemessener Frist ein funktionstüchtiges und mangelfreies 
Ersatzteil anzubieten.
Sie kann vom Verkäufer in der Form geleistet werden, dass Teile, die nachweislich 
aufgrund von Fabrikations- und Materialfehlern defekt geworden sind, ausgetau-
scht oder repariert werden. Hierzu hat der Kunde zuvor den Kaufgegenstand un-
verändert und im ursprünglichen Zustand zur Verfügung zu stellen.
Im Falle des Umtausches trägt der Kunde die ihm ggf. entstandenen Montage- und 
Demontagekosten selbst. Dies gilt auch im Wiederholungsfalle. Ordnungsgemäß 
bestellte und abgeholte bzw. gelieferte Ware wird durch uns grunsätzlich nicht 
zurückgenommen. Ausnahmsweise von uns genehmigte Warenrückgaben haben 
für uns kostenfrei zu erfolgen, wobei die zurückgenommene Ware grundsätzlich in 
einwandfreiem und übereigneten Zustand sein muß. Für den aus der Rücknahme 
entstandenen Aufwand erheben wir eine Gebühr für Verwaltung und Wiedereinlage-
rung in Höhe von 25 % des zu erstattenden Betrages. Von der Rücknahme in jedem 
Falle ausgeschlossen sind elektonische Bauteile, Scheiben, Felgen und Reifen.

8. Haftung

Der Verkäufer haftet nur bei schuldhafter Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, 
der Haftungsumfang ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen 
Schaden begrenzt.
Anbauteile welche nicht zum drehteil dem Motor gehören, z.B. Einspritzdüsen, 
Injektoren, Elektromotoren, Sensoren, Glühkerzen, Drosselklappe, Swungscheibe, 
Benzin- Diesel- und Wasserpumpe gehören nicht zum garantie, oder es muss beim 
Verkauf anderweitig ausdrücklich vereinbart sein.
Wir haften leider nicht für ein- und ausbau kosten, wenn wir nicht selbst den Motor 
oder Getriebe eingebaut haben.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Bornerboek (NL).

Widerrufsbelehrung

10. Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. per Brief, Fax oder per E-Mail), oder - wenn Ihnen die 

Sache ( = Ware / Kaufgegenstand) vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksen-
dung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht vor Eingang der Sache beim Empfänger (bei der wiederkehren-
den Lieferung gleichartiger Sachen nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß 
§ 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der 
Widerruf oder die Rücksendung der Ware sind zu richten an:

KLEINE STAARMAN B.V. ASIA MOTOREN 
Anschrift: 
BOLSCHERLANDEN 12 
7627NP BORNERBROEK 
Niederlande 
Fax: +31 7438 41043 
eMail: brian@kleinestaarman.nl

11. Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistun-
gen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit 
ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn 
die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen 
etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen 
können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße 
Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie 
die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was 
deren Wert beeinträchtigt. 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die 
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Sache der bestellten Sache 
entspricht. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt, Sie haben 
die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Sache der bestellten 
Sache entspricht. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Ware, für uns mit deren Empfang.

Leveringsvoorwaarden

Allgemeine Liefer- und Reparaturbedingungen

Garantievoorwaarden Inbouwhandleiding Einbauanleitung
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