ALGEMENE VOORWAARDEN
Kwik-Fit Nederland B.V.
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voor waar den wor dt ver staan onder :
Klant

Ieder e natuur lijk per soon, niet handelend in de uitoef ening van een
ber oep of bedr ijf, die opdr acht geeft tot de lever ing van een Dienst
en/of Pr oduct r espectievelijk of een Dienst en/of Pr oduct van
Kwik-Fit heeft afgenomen.

Kwik-Fit

Kwik-Fit Neder land B.V .

APK

De Algemene Per iodieke Keur ing, zoals door de over heid ver plicht
gesteld voor auto’s.

BW

Het Bur ger lijk Wetboek

Lever ing

Het moment waar op Kwik-Fit de Klant het bezit over het Pr oduct
ver schaft, danwel het v oer tuig waar aan een Dienst v er leend is weer
ter beschikking stelt aan de Klant.

Lever ingspr ogr amma

Het tot aal van Dienst en en Pr oducten dat Kwik-Fit lever t of heeft
gelever d, zoals ver meld op de website www.kwik-fit.nl.

Diensten

Montage, onder houd, r epar atie, keur ingen en alle over ige
wer kzaamheden aan of ten behoeve v an (mot or ) voer tuigen uit het
Lever ingspr ogr amma van Kwik-Fit.

Pr oduct

Ieder e zaak uit het Lever ingspr ogr amma van Kwik-Fit.

Over eenkomst

Het ver r ichten van Diensten en/of de ver koop van een Pr oduct door
Kwik-Fit aan een K lant.

Over eenkomst op afstand

De over eenkomst waar bij uit het Lever ingspr ogr amma, Kwik-Fit via
een webwi nkel, of een v er gelijkbaar systeem, Pr oducten en/of
Diensten te koop aanbiedt en de K lant via i nter net of een
ver gelijkbaar systeem Pr oducten of Dienst en koopt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voor waar den zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakomi ng van alle Over eenkomst en tussen d e Klant en Kwik-Fit, waar onder begr epen
abonnementen en over ige speciale ov er eenkomsten uit het Lev er ingspr ogr amma.
2.2
V an deze algemene voor waar den kan slec hts wor den afgeweken i ndien par tijen daar mee
uitdr ukkelijk schr iftelijk hebben ingestemd.
Artikel 3 – Conformiteit
3.1
Kwik-Fit staat jegens de K lant in voor de deugdelijkheid van door haar aan het voer tuig van
de Klant gemonteer de Pr oducten in r elati e tot de pr ijs er van, tenzij er spr ake is van:
I)
niet-inacht neming door de Klant van de door Kwik-Fit of de pr oducent of de
impor teur van het Pr oduct gegeven aanwijzingen of voor schr iften voor het gebr uik;
II) een ander dan volgens algemene ver keer sopvattingen nor maal gebr uik door de Klant;
III) gebr eken voor tkomend uit volgens algemene ver keer sopvattingen nor mal slijtage; of
IV) gebr eken waar voor de pr oducent van het Pr oduct gar antie heeft uitgeslot en.
3.2
Kwik-Fit zal de door de Klant gewenst e Dienst naar beste ver mogen uitv oer en.
Artikel 4 – APK-keuringen
4.1
Indien de Klant Kwik-Fit ver zoekt tot het ver r ichten van een APK-keur ing ter zake van zijn
voer tuig, zijn de volgende bepali ngen van t oepassing:
De APK keur ing geschiedt volgens de door de over heid vastgestelde r ichtlijnen. De klant is
ver antwoor delijk voor de staat van onder houd van het aangeboden v oer tuig.
De APK keur ing is uit de aar d van de zaak een momentopname en geeft geen gar antie voor
de afwezigheid van gebr eken die of ni et geconstateer d kunnen wor den of niet onder wor pen
zijn aan de keur ing. V oor ts biedt de keur ing vanwege het feit dat het een momentopname
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4.2

4.3
4.4

is, geen gar antie voor de veiligheid van de aut o in de per iode gelegen t ussen twee APKkeur ingen.
Kwik-Fit zal bij de APK keur ing confor m de r ichtlijnen v an de Rijksdienst voor het
Wegver keer handelen en staat niet i n voor gebr eken die niet zichtbaar zijn bij de keur ing of
niet aan keur ing onder wor pen zijn.
De Klant is te allen tijde zelf ver antwoor delijk voor de voor de APK-keur ing ver eiste
algemene st aat van onder houd van zijn voer tuig. De APK keur ing voldoet aan de eisen van
de RDW en ziet niet op event uele onder houdsgebr eken die niet v allen onder de r ichtlijnen
van de RDW. Zo ziet de keur ing bijvoorbeeld niet op het her kennen van de noodzaak tot de
ver vanging van onder delen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn, maar die niet vallen onder
de te keur en delen van een auto, waar onder onder meer begr epen:
de distr ibutier iem, ver vanging van olie en ander e vloeistoffen, ver vanging van filt er s.
Adviespunten, r epar atiepunten en afkeur punten gev en slechts aan welke punten op gr ond
van de APK r egeling ver meld moeten wor den op het APK for mulier .
V oor zover Kwik-Fit tijdens de APK-keuring afkeur punten ontdekt dan zal Kwik-Fit die
punten aan de K lant meedelen. Pas wanneer de Klant opdr acht geeft om deze afkeur punten
te r epar er en, zal Kwik-Fit hier toe over gaan.
Kwik-Fit is niet aanspr akelijk voor schade, ontstaan aan een v oer tuig, of onder delen
daar van als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatr egelen die Kwik-Fit
moet nemen t en behoev e van de keur ing, waar onder begr epen, de wettelijk ver plichte
meting van emissi ewaar den (met inbegr ip van maar niet beper kt tot r oetmetingen),tenzij
de schade het gevolg is van opzet of bewust e r oekeloosheid van K wik-Fit.

Artikel 5 – Onderhoudsbeurten
5.1
Naast de APK-keur ing verr icht Kwik-Fit in opdr acht van de Klant ook kleine en gr ote
onder houdsbeur ten. Op de website van K wik-Fit (www.kwik-fit.nl) staat ver meld welke
onder delen van het voer tuig van de Klant wor den gecontr oleer d
(contr olepunten). Na het uitvoer en van de onder houdsbeur t ontvangt de K lant een lijst met
contr olepunten waar op zichtbaar is welke contr oles hebben p laatsgevonden. Eventuele
afwijkingen op de contr olepunt en wor den aan de K lant medegedeeld. Repar atie of
ver vanging door Kwik-Fit zal pas plaatsvinden na opdr acht van de Klant.
5.2
De onder houdsbeur t is uit de aar d van de zaak een momentopname en geeft geen
gar antie voor de afwezigheid van gebr eken die of niet geconstateer d kunnen wor den of ni et
onder wor pen zijn aan de onder houdsbeur t. V oor ts biedt de onder houdsbeur t vanwege het
feit dat het een momentopname is, geen gar antie voor de staat van het onder houd van de
auto in de per iode na afloop van de onder houdsbeur t.
Kwik-Fit zal bij de onder houdsbeur t confor m de contr olepunten de staat v an het voer tuig
beoor delen. Zo ziet de onder houdsbeur t bijvoorbeeld ni et op het her kennen van de
noodzaak tot v er vanging van onder delen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn,maar niet
vallen onder de contr olepunten van de onder houdsbeur t, of niet kenbaar zijn bij de
onder houdsbeur t, zoals bijvoor beeld de ver vanging van een distr ibutier iem.
5.3
Kwik-Fit is niet aanspr akelijk voor schade, ontstaan aan een v oer tuig, of onder delen
daar van als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatr egelen die Kwik-Fit moet
nemen t en behoev e van het v err ichten van de onder houdsbeur t, tenzij de schade het gevolg
is van opzet of bewuste r oekeloosheid van Kwik-Fit.
Artikel 6 – Opdrachten tot reparatie, montage of vervanging
6.1
De lever ing van Pr oducten is in begi nsel inc lusief montage, tenzij uit de aar d van het t e
lev er en Pr oduct of de daar bij gegeven omschr ijving volgt dat geen montage kan of zal
plaatsvinden.
6.2
Aan Kwik-Fit gegev en opdr achten tot r epar atie, montage of ver vanging houden niet mede i n
de opdr acht tot ver vanging of ver nieuwing van die onder delen, die pas na demont age
zichtbaar worden en alsdan blijken te moet en wor den ver vangen of v er nieuwd, alsmede het
r epar er en van al die gebr eken, waar van bij demontage blijkt en waar van r epar atie
r aadzaam of noodzakelijk is.
6.3
Kwik-Fit voer t bijkomende r epar aties of ver vangingen als bedoeld in ar tikel 6.1 slechts uit
nadat de Klant daar voor toestemmi ng heeft gegeven.
6.4
Kwik-Fit is ger echtigd om bij de uitvoer ing van r epar aties, montage of ver vanging gebr uik te
maken van de diensten v an der den, die de r epar atie geheel of gedeelt elijk zullen uitvoer en
in opdr acht van Kwik-Fit.
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6.5

Kwik-Fit is niet aanspr akelijk voor schade, ontstaan aan een v oer tuig, of onder delen
daar van als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatr egelen die Kwik-Fit
moet nemen t en behoev e van het v err ichten van de r epar atie, montage of de
ver vanging, tenzij de schade het gevolg is v an opzet of bewust e r oekeloosheid van
Kwik-Fit.

Artikel 7 - Ruitschade
7.1
Op de montagewer kzaamhed en en r epar atiewer kzaamheden van autor uiten ver leent
Kwik-Fit gar antie voor de levensduur van de auto, mits voldaan is aan d e door Kwik-Fit
ver eiste omstandigheden en het voer tuig in een staat v er keer t waar in de autor uit deugdelijk
geplaatst kan wor den. Dit is bijvoorbeeld niet het geval, wanneer er spr ake is van corr osie
in de r aamsponning. Wanneer de door Kwik-Fit ger epar eerde en/of geplaatste r uit
ver vangen wor dt door der den loopt de door Kwik-Fit ver leende gar antie ten einde.
7.2
De gar antie is niet over dr aagbaar aan derden en eindigt wanneer de auto in eigendom
over gedr agen wor dt.
7.3
Kwik-Fit maakt bij de r epar atie van r uitschades gebr uik van har s. Hoewel K wik-Fit
zich tot het uiter ste zal i nspannen dez e r uitschade te ver helpen, is het mogelijk dat ten
gevolge van de wer kingen van har s de r uitschade (deels) zichtbaar blijft. Hier voor is
Kwik-Fit niet aanspr akelijk.
7.4
Wanneer de Klant er voor kiest een noodr uitvoor ziening te laten p laatsen dient de Klant zich
te houden aan de door Kwik Fit aangegeven maximumsnelheid en dienen alle r amen, en een
event ueel zonnedak, geslot en t e blijven tijdens het r ijden.
7.5
In geval van r uitschade behoudt Kwik Fit zich het r echt voor om de
ver zeker ingsmaatschappij van de Klant op de hoogte te stellen van de ontst ane r uitschade,
tenzij de Klant hier tegen bezwar en heeft geuit.
7.6
Op r epar aties en montage van r uiten is het bepaalde i n ar tikel 6 v an toepassing, tenzij uit
het voor staande ander s blijkt.
Artikel 8 – Koop op afstand
8.1
In geval van koop op afstand die via een webwi nkel tot st and komt, maar waar bij de
Lever ing plaatsvindt in een Kwik-Fit filiaal door montage van de Pr oducten aan een auto,
heeft de K lant niet het r echt om over eenkomstig ar tikel 7:46 lid 1 BW de koop op afstand
binnen zev en dagen na ontvangst van de Pr oducten te ontbinden, en wor dt de ver koop
gelijk gesteld aan een ver koop in een fi liaal, aangezien op de aut o gemont eer de Pr oducten
door hun aar d niet ter uggezonden kunnen wor den.
8.2
In geval van koop op afstand die via een webwi nkel tot st and komt, waar bij de Pr oducten
r echtstr eeks aan de Klant gezonden wor den, zonder gebr uik te maken van ov er ige Diensten
van Kwik-Fit, heeft de Klant over eenkomstig ar tikel 7:46 lid 1 BW wel het r echt om binnen
zeven dagen na ontvangst van de Pr oducten de koop op afstand te ontbinden.
Artikel 9 – Betaling
9.1
Tenzij uitdr ukkelijk schr iftelijk ander s is over eengekomen, vindt betali ng plaats bij de
Lever ing. Bij specifieke voor de klant bestelde Pr oducten kan voor uitbetaling ver langd
wor den. Bij koop via de Webshop vindt betaling dir ect bij het plaatsen v an de best elling
plaats en dus voor afgaand aan de lever ing.
9.2
V indt betaling niet p laats bij de Lever ing en is niet uitdr ukkelijk schr iftelijk een ander e
wijze van betaling over eengekomen, dan heeft Kwik-Fit r echt op een r ent ever goeding van
1% per maand over het bedr ag van de schuld over de per iode lopend vanaf veer tien dagen
na de Lev er ing tot aan de dag der algehele voldoening. V oor de ber ekening van de omvang
van het r entebedr ag wor dt met een maand gelijkgest eld een gedeelt e van een maand.
9.3
Betali ngen str ekken telkens eer st tot delgi ng van eventuele ver schuldigde r ente en
openstaan gaat de oudste het eer st teniet, ondanks event uele ander sluidende
omschr ijvingen bij de betaling.
9.4
Ar tikel 9.2 is van over eenkomstige toepassing indien op gr ond van ar tikel 9.1 een
ander tijdstip van betaling is over eengekomen en de bet ali ng op het over eengekomen
tijdstip uitblijft.
9.5
Indien de Klant, na sommatie door Kwik-Fit, in gebr eke blijft met de betaling van zijn
schuld, is Kwik-Fit ger echtigd incassokosten in r ekening te br engen. De incassokost en
omvatten ger echtelijke en buit enger echt elijke incassokosten. De buit enger echt elijke
incassokost en omvatt en alle kost en die Kwik-Fit in r ekeni ng gebr acht kr ijgt door
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deur waar der s, incassokantor en, advocaten, etcet er a, met een maximum van 15% van de
schuld die de Klant aan Kwik-Fit moet betalen, een en ander tenzij de Klant gemotiveer d
aannemelijk maakt dat de wer kelijke door Kwik-Fit gemaakt e buitenger echtelijke
incassokost en een lager bedr ag belopen.
Artikel 10 – Garantie
10.1
Tenzij ander s over eengekomen (zoals bijvoor beeld in geval v an r uitschade) ver leent
Kwik-Fit, onver minder d de r echten of vor deringen die de wet de Klant toekent, een
gar antie van twaalf maanden op de door haar uitgevoer de wer kzaamheden en de door haar
gelever de onder delen. Kwik-Fit zal gedur ende een per iode van 12 maanden na uitvoer ing
van de r epar atie of na lev er ing van een r eser vedeel, kosteloos zor gdr agen voor her stel of
r epar atie van defecten die ver band houden met de gebr uikte mat er ialen of de uitvoer ing
van de wer kzaamheden.
10.2
V oor een aantal Pr oducten kan een afwijkende gar antieter mijn gelden. Di e ter mijn en de
voor waar den staan ver meld op www.kwik-fit.nl.
10.3
Gar antiewer kzaamheden zullen in en vanuit de wer kplaatsen van K wik-Fit wor den
uitgevoer d. Eventuele ver voer skosten zijn voor r ekening van de K lant.
10.4
Met betr ekking tot lever ing- en mont age van katalysat or en geldt een afwijking van de
bepalingen van ar tikel 10.1, met dien v er stande dat een gar antie wor dt ver leend op
defecten die voor tkomen uit pr oductie- of fabricagefouten van de fabr ikant. De
beoor deling van een gar antiec laim dienaangaande zal, vanwege het t echnische kar akter van
het onder deel, wor den verr icht door de fabr ikant in kwestie; het betr okken voer tuig zal
gedur ende de afhandeli ng van dez e c laim in opdr acht en voor r ekening van de K lant wor den
voor zien van een nieuwe kat alysator . Toekenning van de gar antiec laim leidt dan tot
r estitutie.
Artikel 11 – Diversen
11.1
Indien na uitvoer ing van de aan Kwik-Fit opgedr agen wer kzaamheden en kennisgeving
daar van aan de Klant het betr effende voer tuig niet binnen zeven wer kdagen nadat die
kennisgeving heeft p laatsgehad door de Klant is afgehaald, is Kwik-Fit ger echtigd om ter
zake aan die K lant stallingskosten in r ekeni ng te br engen v an € 100,-- per dag of dagdeel.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid Kw ik-Fit
12.1
Onver minder d het elder s in deze algemene voor waar den bepaalde is Kwik-Fit aanspr akelijk
indien een tekor tkoming in de nakoming van een ver plichting jegens een Klant is t e wijten
aan haar opzet of bewuste r oekeloosheid, of op gr ond van de wet,r echtshandeling of
ver keer sopvattingen voor r ekening van Kwik-Fit komt.
12.2
Gebr eken die aan het voer tuig van de Klant zijn ontst aan als gevolg v an door Kwik-Fit
onjuist uitgevoer de mont agewer kzaamheden zullen kost eloos door Kwik-Fit wor den
her steld.
12.3
Indien Kwik-Fit aanspr akelijk is voor schade dan is Kwik-Fit ger echtigd die schade op haar
kosten t e doen her stellen. Indien de K lant er voor kiest de schade door een der de te laten
her stellen dan is K wik-Fit slechts gehouden de sc hade t e ver goeden tot het bedr ag aan
kosten dat zij zelf gemaakt zou hebben indien de K lant aan Kwik- Fit de gelegenheid zou
hebben gegeven de schade te (doen) her stellen.
12.4
In geval van schade als gevolg van aanspr akelijkheid van Kwik-Fit is Kwik-Fit uitsluitend
aanspr akelijk voor dir ecte schade. Kwik-Fit is niet aanspr akelijk voor mogelijke
gevolgschade v an welke aar d dan ook, tenzij spr ake is van opzet of bewust e r oekeloosheid.
12.5
In geval van schade als gevolg van aanspr akelijkheid van Kwik-Fit is Kwik-Fit uitsluitend
aanspr akelijk voor schade van aan haar toever tr ouwde aut o’s gepar keer d op het terr ein van
Kwik-Fit. Kwik-Fit is niet aanspr akelijk voor schade geleden buit en het t err ein van Kwik-Fit
en voor schade die ontstaat op het moment dat de K lant het v oer tuig zelf best uur t.
12.6
In alle gev allen is de aanspr akelijkheid van Kwik-Fit beper kt tot het bedr ag van de door haar
ver zeker ing gedane uitker ing, voor zover de schade gedekt wor dt door de ver zekering,
danwel is de aanspr akelijkheid van Kwik-Fit beper kt tot het oor spr onkelijke fact uur bedr ag.
Artikel 13 – Klachten
13.1
Event uele klacht en dient de K lant binnen ac ht dagen na Lever ing van de Pr oducten en/of
Diensten aan Kwik-Fit te melden, tenzij op gr ond van ar tikel 7:23 BW een langer e ter mijn
geldt.
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13.2
13.3

13.4

Indien de Klant niet binnen de op gr ond van ar tikel 13.1 geldende ter mijn heeft
ger eclameer d, geldt de gelev er de Dienst en/of het gelev er de Pr oduct als deugdelijk.
Event uele door de Klant aan zijn voer tuig geconstat eer de schade, die volgens de Klant is
ver oor zaakt tijdens het ver r ichten van Diensten door Kwik-Fit, dient uiter lijk de
eer stvolgende wer kdag nadat de Klant zijn voer tuig bij het r elevante Kwik-Fit fili aal heeft
afgehaald, aan dat filiaal t e wor den gemeld.
V oor schade gemeld na de ar tikel 13.3 genoemde ter mijn is Kwik-Fit niet aanspr akelijk
tenzij Kwik-Fit de aanspr akelijkheid daar voor uitdr ukkelijk schr iftelijk er kent.

Artikel 14 – Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze
14.1
Op de Over eenkomst( en) tussen Kwik-Fit en de K lant is Neder lands r echt van toepassi ng.
14.2
Geschillen t ussen Kwik-Fit en de Klant zullen eer st door middel van onder ling over leg
gepoogd te wor den opgelost, zo nodig door inschakeling van een door par tijen gezamenlijk
gekozen exper tisebur eau ter vaststelli ng van de oor zaak van de door de Klant gestelde
schade.
14.3
Kwik-Fit dr aagt de kosten van de exper t als b edoeld in ar tikel 14.2, indien de uitkomst van
de exper tise uitwijst dat de door de Klant gestelde dir ecte schade v er oor zaakt is door
Kwik-Fit en zij voor de ver goeding van die schade aanspr akelijk is.
14.4
Indien par tijen in onder ling ov er leg het geschi l ni et tot een oplossing br engen, is de
Rechtbank te Zutphen bij uitsluiting bev oegd van het geschi l kennis t e nemen, tenzij de in
Neder land geldende wetgeving dwingend ander s voor schr ijft.
14.5
Par tijen zijn, in afwijking van het bepaalde in ar tikel 14.4, bevoegd om binnen de gr enzen
van het desbetr effende r eglement, gesc hi llen aanhangig te maken bij de ombudsman van
de V er eniging V ACO, Postbus 33, 2300 AA Leiden (E: vac o@kcleiden.nl).
Artikel 15 – Slotbepalingen
15.1
Nietigheid of ver nietigbaar heid van één van de bepalingen of leden daar van in deze
algemene v oor waar den laat de geldigheid van de over ige bepali ngen dan wel de over ige
leden onver let.
15.2
Par tijen ver plichten zich dan i n te st emmen met een nieuwe bepali ng die zoveel mogelijk
qua inhoud, ber eik en doelstelling met de oude nietige bepaling over eenkomt.
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