AlgemenevoorwaardenvanGaragePlus 
Nijverheidsweg4 
5627BTEindhoven 

Artikel1Algemeenentoepasselijkheidalgemenevoorwaarden 
1.
GaragePlusverkoopt,leverteninstalleertsoftwaretenbehoevevanhetoptimaliserenvan
motormanagementsystemenvoordeautomotive,deindustrieenautosport,levertenplaatstvoertuig
accessoiresentestauto’sopeenvermogenstestbank. 
2.
Dezevoorwaardenzijnvantoepassingopalleaanbiedingen,opdrachten,leveringenen/ofdiensten
vanGaragePlusenallerechtsbetrekkingenmetGaragePlus,waaronderviainternetgesloten
overeenkomst,alsmedeopalleovereenkomstenwaarbijGaragePlusvoordeuitvoeringdaarvan
derdeninschakelt.Afwijkendebepalingenvandezealgemenevoorwaardenzijnslechtsgeldigals
dezevoorafuitdrukkelijkschriftelijkzijnovereengekomenmetGaragePlusenuitsluitendvoorde
overeenkomstwaarbijdezeafwijkingenzijngemaakt.Voorafgaandaanhetsluitenvandedefinitieve
overeenkomst,en/ofhetaangaanvandedefinitieveopdracht,heeftdeanderepartij/opdrachtgever
kennisgenomenvandezevoorwaardenvanGaragePlusenheefthij/zijdezevoorwaarden
geaccepteerd. 
3.
GaragePlusaccepteertgeenalgemenevoorwaardenvaneenanderepartij/opdrachtgever,tenzij
schriftelijkuitdrukkelijkandersisovereengekomen.Voorhetgevaldeanderepartijverwijstnaareigen
voorwaardenendievoorwaardenvantoepassingverklaart,danwijstGaragePlusdezehierbij
uitdrukkelijkvandehandenkomenpartijenmiddelsaanvaardingvandezevoorwaardenvanGarage
Plusovereen,datGaragePlusnietgebondenisaandievoorwaardenvandeanderepartij. 
4.
GaragePlusheefthetrechtdezealgemenevoorwaardentewijzigen.Wijzigingenzullenbekend
wordengemaaktviadewebsitewww.garagepluseindhoven.comenindiennodigenmogelijk
rechtstreeksaandeanderepartij.Dewijzigingentredeninwerkingvanafhetmomentvan
bekendmaking,ofopeenzodanigedatumalsgenoemdindebekendmaking. 

Artikel2Aanbiedingen,informatieentotstandkomingovereenkomst 
1.
Alleaanbiedingen,offertesenprijsopgavenvanGaragePluszijnvrijblijvend,zijngebaseerdop
uitvoeringvandeovereenkomstondernormale(arbeids)omstandigheden,gedurendenormale
werktijdenenvolgensdebijdeopdrachtdooropdrachtgeververstrektegegevensenbehoudenhun
geldigheidgedurende30dagen.EenaanbiedingdieeentermijnbevatkandoorGaragePlus
desondankswordenherroepen,zelfsnaontvangstvandeorderc.q.opdracht,mitsbinnen3dagen. 
2.
DeovereenkomstmetGaragePluskomttotstandnadatbeidepartijenzichdaarmeeschriftelijk
akkoordhebbenverklaardendeofferteen/oforderformulierdoordeopdrachtgeverisondertekend,
danwelGaragePlusmetdeuitvoeringvandeorderc.q.opdrachtisbegonnen.Deinhoudvande
overeenkomstwordtbepaalddoordeofferte,opdrachtbevestigingen/offactuurvanGaragePlusen
dezevoorwaarden. 
3.
GaragePlusisnietgehoudenakkoordtegaanmetaanvaardingvaneendeelofonderdeelvande
gedaneaanbieding,offerte,ofprijsopgave. 
4.
IndieneenovereenkomsttussenGaragePlusenopdrachtgeverelektronischtotstandkomt,is
GaragePlusnietgehoudenomdeontvangstvandeverklaringenvanopdrachtgevertebevestigenen
isopdrachtgevernietgerechtigddeovereenkomstopgrondvanhetontbrekenvaneendergelijke
ontvangstbevestigingteontbinden. 
5.
Opdrachtenvanenacceptatiesdooropdrachtgevergeldenalsonherroepelijk,behoudenshet
bepaaldeinartikel9. 
6.
GaragePlusisteallentijdebevoegddeonderhandelingenmetopdrachtgevertebeëindigenen/ofom
eendooropdrachtgevergeplaatsteelektronischeofschriftelijkeopdracht,binnen24uurnaontvangst
daarvangeheelofgedeeltelijkaftewijzenzonderopgaafvanredenenenzondertotenige
schadevergoedinggehoudentezijn. 
7.
Eventueelnadeopdrachtbevestiginggemaakteafspraken,toezeggingenen/ofwijzigingeninde
(aangeboden)overeenkomst,zijnalleenbindendindiendezeschriftelijktussenpartijenworden
overeengekomen. 
8.
Indientijdensdeuitvoeringvaneenovereenkomstblijktdathetvoordegoedeuitvoeringdaarvan
nodigisomdeovereenkomsttewijzigenen/ofaantevullen,zullenpartijendaartoeinoverlegtreden
teneindeeennadereafspraaktemaken. 
9.
Alle(prijs)opgaven,advertenties,afbeeldingen,brochuresenanderegegevensenbeschrijvingenzijn
zozorgvuldigmogelijksamengesteld.Mochtlatertochblijkendatfoutenzijngemaaktindeze
verstrektegegevens,danisGaragePlusgerechtigddezefoutenteherstellenzonderindatverband
schadeplichtigtezijn.Wanneeropdrachtgeveraantoontdatdegeleverdezakenzodanigafwijkenvan
deopgavenvanGaragePlusdatopdrachtgeverinredelijkheidnietmeertotafnameverplichtkan
worden,heeftopdrachtgeverhetrechtleveringvanhetontbrekendetevorderenofdeovereenkomst
teontbindenvoorzoverditisgerechtvaardigddoordeafwijking. 
10. GaragePlusisnietgehoudendeopdrachten,bestellingenen/ofmededelingenvanopdrachtgeverop
juistheidtecontroleren.EentekortkomingkanGaragePlusnietwordentoegerekendindiendezehet
gevolgisvanonjuisteofonvolledigeinformatieverstrektdooropdrachtgever.Opdrachtgeveris
aansprakelijkvoordeschadeenkostendievoortvloeienuithetfeitdatdedooropdrachtgeveraan
GaragePlusverstrekteinformatieonjuistis.Opdrachtgeverisvoorafgaandaanhetsluitenvande
overeenkomstenvoordatuitvoeringdaarvanplaatsvindt,verplichteventuelegebrekenaanhet
voertuigen/ofhetmotormanagementsysteemtemelden. 
11. IndienGaragePlustijdensdeleveringeninstallatievandesoftwaregebrekenen/ofachterstallig
onderhoudaanhetvoertuigconstateert,zulksuitsluitendterbeoordelingvanhaar,zaldeinstallatie
wordenuitgesteldinoverlegmetOpdrachtgeverindiendegoedeinstallatiedaardoorwordt
belemmerd. 
12. Voorafgaandaandeinstallatievandesoftwarekan(optioneel)hetmotorsysteemvanhetvoertuigop
eentestbankwordengecontroleerd,opandere(correcte)fabrieksinstellingen,technischegebreken
en/ofstoringeninoverlegmetOpdrachtgever.Dekostendaarvankomenvoorrekeningvan
Opdrachtgever. 
13. Allebijdeaanbiedingverstrekteen/ofverzondenbrochures/prijslijstenenalhetdaarbijverstrekteen
getoondemateriaalenbeeldenen/ofanderegegevens,blijvenuitdrukkelijkeigendomvanGarage
Plus.Hetgebruikvanvoornoemdegegevens,andersdaninhetkadervandebetreffende
overeenkomst,isslechtstoegestaandoordeanderepartijnaschriftelijketoestemmingvanGarage
Plus. 

Artikel3Levering 
1.
GaragePlusleverteninstalleerthaar(software)product(en)inbeginselinhaarvestigingte
Eindhoven,tenzijvoorafschriftelijkeenanderleveradreswordtovereengekomen.Voorleveringenvan
accessoires,onderdelenenvergelijkbareproductengeldthetvolgende:a)leveringgeschiedtaf
magazijnGaragePlus,opkostenenvoorrisicovanopdrachtgever,tenzijschriftelijkandersis
overeengekomen,b)retourzendingendienenindeorigineleverpakking,ongebruiktenonbeschadigd
opkostenvanopdrachtgevertegeschieden,c)GaragePlusisgerechtigdtebepalendatbepaalde
zakenslechtsinminimalehoeveelhedengeleverdkunnenworden. 
2.
AlledoorGaragePlusgenoemde(leverings)termijnenzijnnaarbestewetenopgegevenopgrondvan
degegevensdiebijhetaangaanvandeovereenkomstaanGaragePlusbekendwaren.De
leveringstermijnenzijnnimmerfataletermijnen.Deenkeleoverschrijdingvaneengenoemde
(leverings)termijnbrengtGaragePlusnietinverzuimofingebreke.GaragePlus zalingevalvan
afwijkingvandegenoemde(leverings)termijn,overlegplegenmetdeanderepartij/opdrachtgever. 
3.
Degenoemdec.q.overeengekomenleveringstermijnwordtiniedergeval,maarnietuitsluitend,
automatischverlengdmetdeperiode(n)gedurendewelke: 
●
ersprakeisvanvertragingindeaanvoeren/ofverzendingen/ofvanenigeanderede
uitvoeringtijdelijkverhinderendeomstandigheid,ongeachtofditGaragePluskanworden
toegerekendofvoorzienbaarwas; 
●
opdrachtgeverinéénofmeerverplichtingenjegensGaragePlustekortschietofernaar
deuitsluitendemeningvanGaragePlusgegrondevreesbestaatdathijdaarintekortzal
schieten; 
●
opdrachtgeverGaragePlusnietinstaatsteltdeovereenkomstuittevoeren;dezesituatie
doetzichondermeervoorindienopdrachtgeverindienvantoepassingingebrekeblijftde
plaatsvanafleveringmedetedelenofingebrekeblijftdevoordeuitvoeringvande
overeenkomstbenodigdegegevens,zakenoffaciliteitenterbeschikkingtestellen. 
4.
GaragePlusheefthetrechtingedeeltenteleverenendezeafzonderlijkinrekeningtebrengen. 
5.
DeanderepartijzalGaragePlussteedstijdigalle,vooreengoedeuitvoeringvandeovereenkomst,
nuttigeennoodzakelijkegegevensofinformatieverschaffenentijdigdebenodigdemedewerking
verlenen.ExtrakostendievoorGaragePlusontstaanalsgevolgvanhetachterwegeblijvenvan
voldoendemedewerkingvandeanderepartij,komenvoorrekeningvandieanderepartij. 
6.
Opdrachtgeverisverplichtomzaken,waaronderbegrepenhetvoertuig,bijafleveringtecontroleren
opeventuelegebreken,ofbeschadigingen.Zichtbaregebrekendienenterstondtewordengemeld. 
7.
AfleveringwordtgeachttehebbenplaatsgevondenophetmomentdatdezakenbijGaragePluster
beschikkingvanopdrachtgeverzijngestelddanwelingevalvanverzendingzijnaangebodenaande
opdrachtgever.Indienopdrachtgeverdezakennietafneemt,isopdrachtgeveronmiddellijkinverzuim
enwordendezakenopgeslagenvoorzijnrekeningenrisico.Indienopdrachtgeverweigertdezaken

8.

binnendedoorGaragePlusnadergesteldetermijnaftenemen,isGaragePlusgerechtigdde
overeenkomstgeheelofgedeeltelijkteontbinden. 
TestenopdevermogenstestbankvanGaragePlus wordenopverzoekvandeanderepartijopdiens
eigenrisicouitgevoerd.Erwordttothogesnelheidenmetvolgasgemeten,hetgeenrisico’sop
schadeaandemotorenhetvoertuigmetzichmeebrengt.Deopdrachtgeveriszelfverantwoordelijk
enaansprakelijkvoorhetrisicodatditmetzichmeebrengt. 


Artikel4Prijzenenkosten 
1.
Deopgegevenprijzenzijnvoorconsumentenaltijdineuro’sinclusiefBTWenexclusiefeventuele
wettelijkeheffingen.Voorbedrijvenwordendeprijzen,btwenheffingengespecificeerdweergegeven.
AlleprijzenzijngebaseerdopleveringafmagazijnGaragePlus. 
2.
Deopgegevenprijzenzijngebaseerdopprijzen,lonenenheffingenophettijdstipvande
aanbieding/offerte.GaragePlusheefthetrechtdeprijzeneensperjaar,per1januari,aantepassen
ingevolgehetprijsindexcijfervandegezinsconsumptie. 
3.
GaragePlusisbevoegdprijsverhogingendoorteberekenenaandeanderepartijalsdeze
plaatsvindenna3maandennahetaangaanvandeovereenkomst.Prijsverhogingkanontstaandoor
onderandere(nietuitputtend):stijgingvangrondstofprijzen,productiekosten,transportkosten,
calamiteitene.d..Prijsstijgingenwordentijdigvantevorenschriftelijkaangekondigd.Prijsverhogingen
dooroverheidsmaatregelenzullenevenwelperdirectenonverkortdoorGaragePlusmogenworden
doorbelastaandeanderepartij.Prijsstijgingenvanmeerdan10%gevenopdrachtgeverhetrechtom
deovereenkomstteontbinden,mitsditschriftelijkenbinnenzevendagennaontvangstvande
desbetreffendemededelinggebeurt.Eenontbindingalsvoormeldgeeftopdrachtgevergeenrechtop
vergoedingvanenigerleischade. 
4.
Indiendeanderepartijnahetaangaanvandeovereenkomstaanvullingenen/ofwijzigingendaarinwil
zienverwerkt,kanditinvloedhebbenopdeprijs.GaragePlusmagdeextrakosteninredelijkheidaan
deanderepartijdoorberekenen. 
5.
Indienhetnoodzakelijkmochtzijnhetvoertuigteverplaatsendoormiddelvaningehuurdtransport,
danzijndekostendaarvanvoorrekeningvandeopdrachtgever/anderepartij.GaragePluszal
daarovervantevorenmetdeopdrachtgever/anderepartijcommuniceren. 

Artikel5Betaling,(incasso)kostenenrente 
1.
Debetalingvindtplaatsdirectbijbestelling,àcontant,perpintransactieofandereelektronische
betaalwijze.GaragePlusisgerechtigdom(gedeeltelijke)vooruitbetalingteverlangen. 
2.
IndienmetGaragePlusschriftelijkisovereengekomendatbetalingkanplaatsvindenopfactuurbasis
nalevering,bedraagtdebetalingstermijnvanfacturen14dagen.Opdrachtgeverisnietgerechtigdtot
opschorting,verrekeningofkorting. 
3.
Wanneerdeanderepartijenigdoorhem/haarverschuldigdbedragniettijdigvoldoet,zullen
incassokostenwordenberekend.Dezeincassokostenbedragen10%overhetverschuldigdebedrag
meteenminimumvan€40,=,tenzijdeweteenlagerpercentage/bedragvoorschrijft,inwelkgevalde
kostenzullenwordenberekendovereenkomstighetbepaaldeindewet. 
4.
Ingevalvaneenovereenkomst/opdrachtvaneenconsument,zalGaragePlusbijhetingebreke
blijvenmetbetalingeenaanmaning/ingebrekestellingsturenenopdrachtgever14dagengelegenheid
gevenomalsnoghetverschuldigdebedragtevoldoen,metdeaanzeggingdatdaarnaincassokosten
verschuldigdzijn.Ingevalvaneenovereenkomst/opdrachtvaneenbedrijf,zijnincassokosten
verschuldigdvanafdevervaldatumvandefactuur,zonderdatnadereingebrekestellingnoodzakelijk
is. 
5.
VanafdedatumdatdeanderepartijinverzuimismetdetijdigebetalingisGaragePlusgerechtigd
renteteberekenenoverhetopenstaandebedragconformdewettelijkebepalingen. 
6.
GaragePlusbehoudtdaarnaasthetrechtomeventueleverderekostenen/ofschadedieontstaatdoor
deniettijdigenakomingvandeanderepartijtevorderen. 
7.
Ingevalvanliquidatie,faillissement,beslag,schuldsaneringofsurseancevanbetalingvandeandere
partijzijndevorderingenvanGaragePlusonmiddellijkopeisbaar. 
8.
GaragePlusisgerechtigdnieuweleverantiesuittestellentotdatopdrachtgeveraanalzijn
openstaandebetalingsverplichtingenheeftvoldaan. 

Artikel6Intellectueeleigendomsrecht 
1.
Alleintellectueleeigendomsrechten,waaronderderechtenopdesoftware,metbetrekkingtotdedoor
GaragePlusgeleverdedienstenenproducten,daaronderbegrepenvoorbereidendmateriaalen
aanverwantematerialen,indebreedstezinvanhetwoord,berustenbijGaragePlus.Voorhetgebruik
vandegeïnstalleerdesoftwareinhetbetreffendevoertuigverleentGaragePlusaandeopdrachtgever
eenbeperkte,niet-exclusievelicentiegedurendemaximaal5jaaromdesoftwareinditvoertuigte
mogengebruiken. 
2.
Hetisdeanderepartijniettoegestaan,zonderuitdrukkelijkeschriftelijketoestemmingvanGarage
Plus,omdewerkenvanGaragePlustewijzigen,tebewerken,openbaartemaken,te
verveelvoudigen,geschikttemakenvoorraadplegingofverveelvoudigingviainternet,tekopiëren. 
3.
IndiendeanderepartijinbreukmaaktophetintellectueeleigendomsrechtvanGaragePluswordtdit
aangemerktalsniet-nakomingvandeovereenkomstengeeftditGaragePlushetrechtde
overeenkomstteontbinden,ofhaarverplichtingenopteschorten,envergoedingvandedaaruitvoort-
vloeiendetevorderen. 
4.
Ingevalvanschending/inbreukophetintellectueeleigendomsrechtvanGaragePlusverbeurtde
anderepartijaanGaragePluseenboetevan€2.500,=pergevalen€500,=perdag(ofgedeelte
daarvan)datdeovertredingdaarnavoortduurt,onverminderdhetrechtvanGaragePlusom
daarnaastvolledigeschadevergoedingvandeanderepartijtevorderen. 
5.
HetisGaragePlustoegestaanomelkevormvanbeeldmateriaalvoormarketing-en
publiciteitsdoeleindentegebruiken. 

Artikel7GarantiemetEuropesedekking 
1.
GaragePlusgarandeerthetgoedefunctionerenvandegeïnstalleerdesoftwarevanafdedatumvan
opleveringgedurendeeenperiodevanvijfjaren.Terzakeanderegeleverdeproductenendiensten
garandeertGaragePlusdatdezeophetmomentvanafleveringvoldoenaandespecificatieszoals
neergelegdindebijbehorendeovereenkomst,ofwanneererfabrieksgarantiegeldt,geeftGaragePlus
geenverdereofandersluidendegarantiedandebetreffendefabrieksgarantie.Ingevalopdrachtgever
metinachtnemingvanhetinditartikelbepaaldereclameertendiensreclamedoorGaragePlus
gegrondwordtbevonden,zalGaragePlusteharerkeuzededesbetreffendezakengratisvervangen
(waarnadevervangenzakenhaareigendomworden)ofreparerendanweleenprijsreductieverlenen
of,indienopdrachtgeverditwenstdeovereenkomstgeheelofgedeeltelijkniet(meer)uitvoeren,mits
ditinverhoudingstaattotdeklacht.Ermoetechterwelzijnvoldaanaandenavolgendevoorwaarden
engeensprakezijnvansituatieswaarvoordehiernagenoemdeuitsluitingengelden. 
2.
Dekkingondergarantieisuitgesloten: 
●
indienopdrachtgeverdefactuurvanGaragePlusnietvolledigheeftvoldaan; 
●
voorzoverhetvoertuigwordtgebruiktbuitenlandenvandeEuropeseUnie,Andorra,
Liechtenstein,Monaco,Noorwegen,SanMarinoenZwitserland; 
●
voordewaardeboveneencataloguswaardevanEUR75.000indiendecataloguswaarde
vanhetvoertuigtentijdevandeeerstetoelatingopdeopenbareweg(datumop
kentekenzetten)eenwaardevanEUR75.000overstijgt; 
●
indiendekilometerstandvanhetvoertuigisteruggedraaid; 
●
wanneerkomtvasttestaandatermotorischeaanpassingenen/ofaanpassinginde
geïnstalleerdesoftwarehebbenplaatsgehad; 
●
indienhetvoertuigvoorherstel,aanpassingofreparatieisaangebodenaaneenandere
reparateurzonderuitdrukkelijkeschriftelijketoestemmingvanGaragePlus; 
●
indienhetgebrekgeheeloftendeletewijtenisaanonoordeelkundiggebruik,gebruik
vooreenanderdoeldanwaarvoorhetvoertuigofhetproductnormaliterbestemdis,
verkeerdofnalatighandelenvanopdrachtgever,manipulatievandesoftwareen/ofhet
motormanagementsysteemnadeopleveringdoorGaragePlus,danwelanderszinste
wijtenisaandeschuldvanofvoorrisicokomtvanopdrachtgever(bijvoorbeelddoor
onvoldoendeofonjuistonderhoudofopslag)ofdoordatopdrachtgeverinstrijdheeft
gehandeldmetinstructies,aanwijzingenenadviezenvanGaragePlus; 
●
hetonderdelenbetreftwaarvandeverzegelingisverbrokenofdiebijonderhouds-c.q.
servicebeurtenregelmatigplegentewordenvervangenofdieaccessoireszijn; 
●
opdrachtgeverbijconstateringvanhetgebreknietalhetnodigeheeftgedaanomverdere
schadeaandegeleverdezaaktevoorkomen,bijvoorbeelddoordezaakteblijven
gebruiken. 
3.
Verderdientdooropdrachtgeverzijntevoldaanaandevolgendevoorwaardenomdiensaanspraak
ondergarantiebetreffendedesoftwaregeldendtekunnenmaken: 
●
hetvoertuigheeftophetmomentvandeaanspraakopdegarantie:nietmeerdan
100.000kilometergeredenenvoorzoverdatminderis,nietmeerdanvolgensde
fabrieksgarantieen/ofovereenkomstmetdedealeristoegestaan; 
●
hetvoertuigisnietlatertotdeopenbarewegtoegelatendandriejaarvoorafgaandaan
hetingaanvandegarantieperiode; 
●
hetvoertuigisnietlangerdan3maandennietnormaalingebruikgeweest; 

●

4.

5.

6.

7.

tentijdevandeinstallatievandeSoftwaredoorGaragePlusfunctioneerdehet
motormanagementvanhetvoertuiggoedopdeoriginelefabriekssoftware; 
●
hetvoertuigdientinregulieronderhoudtezijngegevenbijdeerkendedealerdiealleen
origineleonderdelenheeftgebruikt(rekeningenvanhetonderhoudzijnmaatgevend)en
deonderhoudsrichtlijnenvandefabrikantvanhetvoertuig,welkezijnomschreveninhet
instructieboek,zijnnagekomen,zoalsdientteblijkenuithetonderhoudsintervalende
voertuighistorie; 
●
hettoelaatbaremotortoerentalisvoorafgaandaandeaanspraaknietoverschreden; 
●
erisgebruikgemaaktvanmotorbrandstoffenensmeermiddelendievoldoenaande
voorschriftenvandefabrikantvanhetvoertuig; 
●
hetvoertuigheefthetnoodzakelijke(dagelijks)onderhoudgenoten,waaronder,dochniet
beperkttot,debeveiligingvanhetkoel-enremsysteemtegenvorstendecontrolevande
diversevloeistofniveaus;
●
devolgensdespecificatiesenvoorschriftenvandefabrikanttoegestanebeladingvanhet
voertuigisnimmeroverschreden; 
GaragePlusstaatnimmergarantvoor(i)het(opnieuw)verkrijgenvanRDW-keuringophetvoertuig,
(ii)deafwezigheidvanfoutenwelkehetgevolgzijnvanhetnalevenvanenigedwingendewettelijke
bepalingenaangaandedeaardofdeeigenschapvangrondstoffenen/ofmaterialentoegepastinde
geleverdezaken. 
DeaanspraakondergarantiedientopdrachtgeverbijaangetekendschrijventemeldenaanGarage
Plusbinnen14dagennaaflevering.Bijeventueleschadeaanhetvoertuigdientopdrachtgeverzelf
zorgtedragenvoorafleveringvanhetvoertuigbijGaragePlus.Ingevalhetgebrekredelijkerwijsniet
binnendezetermijnkonwordenontdekt,geldtdatdeanderepartijditbinnenbekwametijdnadat
ontdekkingredelijkerwijsmogelijkwasschriftelijkdienttemeldenaanGaragePlus 
Aansprakenonderdegarantieschortendebetalingsverplichtingvandeanderepartijnietop.De
anderepartijisingeengevalgerechtigdopgrondvaneenreclamebetalinguittestellen,teweigeren,
ofbetalingvananderedienstenvanGaragePlusopteschorten,ofteweigeren. 
Opdrachtgeverdraagtdebewijslastvanhetgesteldegebrekenhetgesteldniet,ofonvoldoende
functioneren.OpdrachtgeverisgehoudenomnadiensberoepopdegarantieaanGaragePlusalle
medewerkingteverlenendegarantieaanspraakopgegrondheidteonderzoeken.Invoorkomend
gevalisGaragePlusdangerechtigdeenonafhankelijkederde(bijvoorbeeldDEKRA) 
daarnaaronderzoektelatendoen.Indienkomtvasttestaandatdeoorzaaknietisgelegeninde
leveringen/ofinstallatievandesoftwaredoorGaragePlus,komendekostenvanonderzoekvoor
rekeningvanopdrachtgever. 


A
 rtikel8Aansprakelijkheid 
1.
GaragePlusisnietaansprakelijkvoorschadeontstaanalsgevolgvanenigetekortkominginde
nakomingvanhaarverbintenis(sen)jegensopdrachtgeverwaaronderbegrependevolgendegevallen
(nietlimitatief): 
●
Schadedieverbandhoudtmetgebrekenen/ofonderdelenvanzakendiedoordeandere
partijzijnaangeleverd; 
●
Schadeaanhetvoertuigzelfen/ofzakendiezichinhetvoertuigbevindengedurendede
uitvoeringvandeopdracht; 
●
Schadedieontstaataandemotoren/ofoverigeonderdelenvanhetvoertuigalsgevolg
vaneenuitgevoerdetestopdevermogenstestbank; 
●
Schadealsgevolgvanonvolledigeen/ofonjuisteinformatieverstrekkingdoordeandere
partij; 
●
Schadealsgevolgvaneenverkeerdekostenopgave/-begroting; 
●
Schadealsgevolgvan:geringeafwijkingeningedaneopgaven,samenstelling,
prestaties; 
●
Schadealsgevolgvandoorderdentenbehoevevanopdrachtgevergegevenadviezen; 
●
Schadealsgevolgvan:transport,tijdelijkeopslag,doordeopdrachtgevervoorbewerking
inbewaringgegevenzaken,tenzijsprakeisopzetofgroveschuldvanGaragePlus; 
●
Schadealsgevolgvanoverschrijving,ofde-installatievandegeleverdesoftware; 
●
Schadealsgevolgvanrijgedraginstrijdmetwet-enregelgeving; 
●
Voorimmateriëleenindirecteschade,waarondergevolgschade(bijvoorbeeldaanandere
onderdeleninhetvoertuig,tenzijdittewijtenisaanopzetofbewusteroekeloosheidvan
GaragePlus),bedrijfsschade,dervingvaninkomsten,persoonlijkeongevallen,letselof
overlijden. 
Denakomingvandeverplichtingenuitgarantie/reclamezoalsomschreveninditartikelgeldtalsenige
enalgeheleschadevergoeding. 
2.
GaragePlusisevenminaansprakelijkvooropzetof(bewuste)roekeloosheidvanondergeschiktenof
vananderendiezijinhetkadervandeuitvoeringvandeovereenkomstheeftingeschakeldenvoor
wiezijkrachtensdewetaansprakelijkzoukunnenzijn. 
3.
GaragePlusaanvaardtgeenaansprakelijkheidvoordoorofnamenshaarverstrekteadviezen. 
4.
Aansprakelijkheidbeperkendeofuitsluitendeofvaststellendevoorwaardendieinverbandmetde
geleverdezakendoorleveranciersofonderaannemersvanGaragePlusaanGaragePluskunnen
wordentegengeworpen,zullendoorGaragePlusookaanopdrachtgeverkunnenworden
tegengeworpen. 
5.
GaragePlusbedingtallewettelijkeencontractueleverweermiddelendiezijterafweringvanhaar
eigenaansprakelijkheidkaninroepenjegensopdrachtgevermedetenbehoevevanhaar
ondergeschiktenenniet-ondergeschiktenvoorwiergedragingenzijkrachtensdewetaansprakelijk
zoukunnenzijn. 
6.
IndienGaragePlusaansprakelijkmochtblijkentezijninverbandmetdedoorhaarverrichte
werkzaamhedenen/ofgeleverdeproducten,ishaaraansprakelijkheidmetinachtnemingvanhet
bepaaldeindezealgemenevoorwaarden,beperkttothetlagerebedragvan: 
●
Hetbedragdatopingeschakeldederdenen/ofhulppersonenkanwordenverhaald; 
●
HetbedragdatdeverzekeraarvanGaragePlusuitkeertinvoorkomendgeval; 
●
Hetfactuurbedragvandebetreffendeopdracht,waarbijwatbetreftdesoftwarehet
bedragisbeperkttotdekostenvoordesoftwaremeteenmaximumvan€2.000,=
(zegge:tweeduizendeuro). 
7.
Bovenstaandelaatenigeaansprakelijkheidopgrondvandwingendrechtonverlet. 

A
 rtikel9Wijzigingofbeëindiging(tussentijds)vandeovereenkomst 
1.
Deopdrachtgeverkandeopdrachtvoorhetinbouwenvandesoftwareannulerentot48uurvoorde
beoogdedatumvanuitvoering.Bijannuleringbinnen48uurvoordatumvanuitvoeringisde
opdrachtgevergehoudeneenbetalingvan30%vandeopdrachtendaarnaastdekostenvandereeds
ingekochtematerialenen/ofdereedsverrichtewerkzaamhedentebetalen.Andereopdrachtenof
bestellingenkunnenwordengewijzigdofgeannuleerdtot2werkdagenvoorlevering.Indiendedoor
opdrachtgeververlangdewijzigingenenaanvullingenvoorGaragePlusextrakostenmetzich
meebrengen,isGaragePlusgerechtigddezeintegraalaanopdrachtgeverdoorteberekenen.Tevens
isGaragePlus indatgevalgerechtigdeennieuwelevertijdvasttestellen. 
2.
Consumentendieviainterneteenkoopovereenkomsthebbengeslotenhebbenhetrechtomde
overeenkomstteontbindenbinnen14dagennaaflevering.IndatgevalvergoedtGaragePlustevens
deleveringskosten. 
3.
Partijenzijnbevoegddeovereenkomstteontbindenwanneerdeanderepartijtoerekenbaartekort
schietindenakomingvandiensverplichtingenen/ofwanneerzichomstandighedenvoordoenwelke
vandienaardzijndatnakomingvandeovereenkomstonmogelijk,ofnaarmaatstavenvan
redelijkheidenbillijkheidnietlangervandiepartijkanwordengevergd,danwelindienzichanderszins
omstandighedenvoordoenwelkevandienaardzijndatongewijzigdeinstandhoudingvande
overeenkomstinredelijkheidnietmeervandiepartijmagwordenverwacht. 
4.
GaragePlusisgerechtigd,zonderdatenigeaanmaningofingebrekestellingvereistis,de
overeenkomstbuitengerechtelijkgeheelofgedeeltelijkteontbinden,ofdeuitvoeringopteschorten
doormiddelvaneenaangetekendebriefindiendeanderepartij:zijn/haarfaillissementofsurseance
vanbetalingaanvraagt,insurseancevanbetalingkomtteverkeren,faillietwordtverklaard,een
schuldsaneringsregelingaanvraagtofverkrijgt,wordtgeliquideerd,anderszinshetvrijebeheerover
haarvermogenverliestofanderszinsnietlangerinstaatmoetwordengeachtdeverplichtingenuitde
overeenkomstnatekunnenkomen,bijvoorbeeldalsgevolgvanbeslaglegging. 
5.
Betalingsverplichtingendiezijnontstaanvoorhettijdstipvandebeëindiging,blijvenookna
beëindigingvandeovereenkomstonverminderdinstand. 














Artikel10Eigendomsvoorbehoudenrechtvanretentie 
1.
Leveringvindtplaatsondereigendomsvoorbehoud.Ditvoorbehoudgeldtterzakevanvorderingentot
betalingvanalledoorGaragePlusaanopdrachtgeverkrachtensenigeovereenkomstgeleverdeofte
leverenzaken,alsmedeterzakevanvorderingenwegenshettekortschietenvanopdrachtgeverinde
nakomingvandezeovereenkomsten.Indiensprakeisvanvermenging,natrekking,verwerkingof
opname(dochuitgezonderdzaaksvorming)vandezakeninanderezaken,verkrijgtGaragePluste
allentijdemede-eigendomnaarratovandewaardevandedoorhemgeleverdezaken. 
2.
Opdrachtgeverisgehoudendegeleverdezakenseparaatvangoederenvanderden,deugdelijk
verzekerdenduidelijkkenbaaralszijndeeigendomvanGaragePlus(bijvoorbeelddoorlabelling)op
teslaanentebewaren. 
3.
GaragePlusisingevalvannietnakomingdooropdrachtgeveralsmedeingevalGaragePlusgoede
grondheefttevrezendatopdrachtgevernietzalnakomen,bevoegddegeleverdezakendie
overeenkomstighetvorigelidhaareigendomzijngebleventerugtenemen.Eendergelijketerugname
geldtalsontbindingvandemetopdrachtgevergeslotenovereenkomst(en).Opdrachtgevermachtigt
GaragePlusendiensvertegenwoordigersonherroepelijkomdebetreffendezakenwegte(doen)
halendaarwaardezezichbevindenenomdezeplaatsentebetredenenzalditrechttenbehoeve
vanGaragePlusendiensvertegenwoordigersbedingenbijdeafnemersvanopdrachtgever.
Opdrachtgeverzalallebenodigdemedewerkingverlenen.Allekosteninverbandmethetterughalen
vandezakenzijnvoorrekeningvanopdrachtgever. 
4.
Opdrachtgeverisbevoegd,indienenvoorzovernoodzakelijkinhetkadervanzijnnormale
bedrijfsuitoefening,overdezakenwaaropheteigendomsvoorbehoudrusttebeschikken,maaris
uitdrukkelijknietgerechtigdomopdezakeneenbeperktrecht,waaronderbegrepenpandrecht
(verbintenis-engoederenrechtelijk)tevestigen.Maaktopdrachtgevervanzijnbevoegdheidgebruik,
danishijverplichtomdezakenwaaropheteigendomsvoorbehoudrustaanderdeneveneensslechts
ondervoorbehoudvandeeigendomsrechtenvanGaragePlusteleveren. 
5.
IngevalvanbeslagleggingopdezakendieeigendomzijnvanGaragePlusofingevalvanaanvraag
vanfaillissement,(voorlopige)surseancevanbetaling,vantoepassingverklaringvandeWSNPdoor
ofvanopdrachtgever,isopdrachtgevergehoudenGaragePlusonmiddellijkhiervaninkenniste
stelleneningevalvanbeslagleggingdebeslagleggermedetedelendatopdrachtgeverdezaken
ondereigendomsvoorbehoudgeleverdheeftgekregen. 
6.
GaragePlusisbevoegdomdenakomingvandeverplichtingtotafgiftevaneenzaakvan
opdrachtgever,diezijinhetkadervaneenovereenkomstonderzichheeft,opteschortentotdatde
vorderingvanGaragePlusmetbetrekkingtotdieovereenkomst,inclusiefrenteenkosten,volledigis
betaald. 

Artikel11Overmacht 
1.
Onderovermachtindezinvandezevoorwaardenwordtverstaanelkeomstandigheidbuitendewilen
machtvanGaragePlus,aldanniettentijdevanhetaangaanvandeovereenkomstvoorzienbaar,ten
gevolgewaarvannakomingredelijkerwijsnietvanGaragePluskanwordenverlangd,zoalsoorlog,
import-enexportrestricties,overheidsmaatregelen,gebrekaangrondstoffenofonderdelen,fabrieks-
ofvervoersstoringenvanwelkeaarddanook,werkstakingen,uitsluitingofgebrekaanpersoneel,
quarantaine,handelsverboden,epidemieën,tekortkomingvantoeleveranciersofvanderdendiedoor
GaragePlustenbehoevevandeuitvoeringvandeovereenkomstzijningeschakeld,etc. 
2.
GaragePlusisnietgehoudentotnakomingvanenigeverplichtingindienzijdaartoeverhinderdisals
gevolgvanovermacht.GaragePlusisalsdangerechtigddeovereenkomstbinneneenredelijketermijn
alsnoguittevoerenofweldeovereenkomstgeheelofgedeeltelijkteontbinden,zondertot
schadevergoedinggehoudentezijn.OpdrachtgeverisbijovermachtvanGaragePlusgerechtigdtot
ontbindingvandeovereenkomstovertegaan,nadatzijGaragePluseenredelijketermijnvoorhet
alsnoguitvoerenvandeovereenkomstheeftgegund. 

Artikel12Algemenevervaltermijnenvrijwaring 
1.
GebrekenentoerekenbaretekortkomingenaandezijdevanGaragePlusdienenbinnenbekwametijd
naconstateringschriftelijkaanGaragePlus.Allevorderingengebaseerdopdestellingdatde
geleverdezakenofdienstennietvoldoenaanhetindeovereenkomstbepaaldeverjarendoorverloop
vanéénjaarnadedatumvanafleveringc.q.verrichting. 

Artikel13Vrijwaring 
1.
DeanderepartijvrijwaartGaragePlustegenensteltGaragePlusschadeloosvooralleaanspraken
vanderdenterzakevandoorGaragePlusaandeanderepartijgeleverdediensten,zakenen/of
producten,waardoordiederdenschademochtenhebbengeledenofnogmochtenlijden,ongeachtde
oorzaakofhettijdstipvanontstaandaarvan,behoudensindiendezeaansprakenhetdirectegevolg
zijnvanopzetofbewusteroekeloosheidvanGaragePlusofdiensdirectleidinggevenden. 

Artikel14Nietigheid/vernietigingbepalingen 
1.
Indienenigebepalingvandezevoorwaardengeheeloftendelenietigblijkttezijn,vernietigdwordtof
anderszinsongeldigofnietafdwingbaarblijkttezijn,danlaatdatdegeldigheidvandeoverige
bepalingenvandezevoorwaardeninstand.Debepalingendienietrechtsgeldigzijnofrechtensniet
kunnenwordentoegepast,zullenwordenvervangendoorbepalingendiezoveelmogelijkaansluiten
bijdestrekkingvandetevervangenbepalingen,waartoepartijenalsdanmetelkaarinoverlegzullen
treden. 

Artikel15Toepasselijkrechtenforumkeuze 
1.
OpalleonderdezevoorwaardengeslotenovereenkomstenisuitsluitendNederlandsrecht,met
uitsluitingvandebepalingenvanhetWeensKoopverdragvantoepassing. 
2.
GeschillenzullenwordenvoorgelegdaandebevoegderechtervanderechtbankOost-Brabant,
locatieEindhoven. 

