Bierman aflevercondities

1

Gratis tenaamstelling

2

Aanpassingen conform RDW eisen

3

Aanpassingen door Bierman gekeurd

4

Geldige APK bij aflevering (min. 6 mnd)

5

Actuele APK bij aflevering (min. 10 mnd)

6

12 Maanden BOVAG garantie

7

Vloeistoffen & remmen check

8

Onderhoudsbeurt conform fabrieksschema

9

LPK = Liftkeuring (indien van toepassing)

10

12 Maanden garantie op de aanpassingen

11

Professionele interieur & exterieur reiniging

12

Minimaal half volle tank brandstof

13

Mogelijkheid tot gratis vervangend vervoer bij
reparatie

14

Mogelijkheid tot "lokale garantie"

15

Begeleiding bij indienen verzoek verlaagd
wegenbelasting / BPM vrijstelling / ontheffing
tussenschot etc.
Nadere toelichting z.o.z.

BASIS
afleverpakket

BIERMAN
afleverpakket

€ 0,-

€ 1.000,-

Bierman aflevercondities

1
2
3

Registratie van het voertuig bij de RDW. Hierdoor gaat de wegenbelasting ook
automatisch lopen. De verzekering moet u wel zelf afsluiten. Desgewenst kunt u de
auto wel ook via ons laten verzekeren.
Bierman controleert of de aanpassingen correct bij de RDW vermeld staan. Zo nodig,
laat Bierman de auto RDW keuren.
Bierman controleert de aanpassingen. Dit is een fysieke controle op een correcte
technische staat. Indien niet correct repareren wij deze.

4

APK is minimaal 6 maanden geldig op het moment van aflevering.

5

APK is minimaal 10 maanden geldig op het moment van aflevering.

6

Conform algemene BOVAG voorwaarden (tot 12 maanden na leverdatum).

7

Op het voertuig doen we een controle van de vloeistoffen (o.a. olie, water,
koelvloeistof, ruitenwisservloeistof etc.), en een remmencontrole, etc.

8

Het voertuig geven wij een nieuwe onderhoudsbeurt, conform het fabrieksschema
(incl. distributieriem, banden, remmen, vloeistoffen, indien van toepassing).

9
10
11

Officiële Lift Keuring (Laadkleppen Periodieke Keuring), inclusief afmelden bij de RAI.
Ter bevestiging plakken wij een sticker op de lift.
Net als op het voertuig, verlenen wij ook garantie op de aanwezige aanpassingen (tot
12 maanden na leverdatum).
Het voertuig wordt ten minste 1x schoon gemaakt door een professioneel
autoschoonmaakbedrijf. Zowel het interieur als het exterieur.

12

Het voertuig leveren wij af met een minimaal voor 50% gevulde brandstoftank.

13

Bij een langere reparatie van minimaal 1 dag zullen wij ons best doen om gratis
vervangend vervoer voor u in te zetten. Echter is dit altijd afhankelijk van de aard van
de garantie, alsmede de beschikbaarheid aan voertuigen (al dan niet met geschikte
aanpassingen).

14

De reparatie kan dan lokaal worden uitgevoerd bij een universele garage zoals Profile,
James, Vakgarage. In dit geval is het belangrijk dat de garantiewerkzaamheden altijd
uitsluitend worden uitgevoerd in overleg en na goedkeuring van onze after-sales
medewerkers. Verder moet de factuur direct aan ons gericht zijn (onze
adresgegevens) en voorzien zijn van een toestemmingsnummer (te verkrijgen bij onze
after-sales medewerkers). Let op: zonder toestemmingsnummer zullen wij deze
factuur niet betalen.

15

Bierman is bereid te assisteren in deze, maar wij zijn nooit verantwoordelijk voor de
afhandeling van het traject. Wij hebben daarnaast ook geen invloed op de
doorloopsnelheid van het proces.

