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Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1. Verlengde Garantie 

 De verlengde garantie vrijwaart verzekeringnemer tegen aanvullende kosten aan het motorrijtuig, mits en voor 

 zover de Volledig Casco-dekking op het motorrijtuig van kracht is, gedurende de periode, zoals bepaald in artikel 2  

 van deze Bijzondere voorwaarden, voor zover het plotseling optredende storingen/gebreken betreft aan de limitatief  

 opgesomde onderdelen zoals genoemd in artikel 4. Gebreken ten gevolge van geleidelijke teruggang in kwaliteit,  

 normale gebruiksslijtage en/of gebreken die ontdekt worden tijdens normaal (voorgeschreven-) onderhoud zijn  

 expliciet van dekking uitgesloten. 

2. Dealer 

 Het door Actua en Qooder erkende garagebedrijf dat het motorrijtuig verkoopt aan zijn klant. 

3. Het motorrijtuig 

 Een nieuw of gebruikte driewielige of vierwielige motorscooter van het merk Qooder, dat particulier gebruikt wordt  

 en door een Actua en Qooder erkend dealerbedrijf is verkocht en geleverd aan verzekeringnemer. 

4. Storing 

 Het plotseling en daadwerkelijk uitvallen en/of breken van een onderdeel zoals genoemd in artikel 4, hetgeen tot 

 gevolg heeft dat het onderdeel zonder vervanging of onmiddellijke reparatie niet meer normaal kan functioneren. 

5. Normale gebruiksslijtage 

 Het geleidelijk verminderen van kwaliteit door niet te voorkomen wrijvingen en/of corrosieve invloeden die op basis  

 van bouwjaar en kilometerstand bij normaal gebruik te verwachten zijn. 

6. Normaal onderhoud 

 Het door de fabrikant voorgeschreven periodiek verversen van vloeistoffen, afstellen en/of vervangen van  

 onderdelen en uitvoeren van andere werkzaamheden die door de fabrikant periodiek worden voorgeschreven. 

7. Reparateur 

 Het door Actua erkende dealerbedrijf dat het motorrijtuig heeft verkocht en geleverd aan de klant. 

 

 

Artikel 2 Aanvang, duur en einde van de Verlengde Garantie 

1. De Verlengde Garantiedekking is uitsluitend van toepassing indien bij aankoop van het motorrijtuig wordt gekozen  

 voor een Volledig Casco-dekking hetgeen dient te blijken uit het polisblad en deze Volledig Casco-dekking op het  

 moment dat een beroep wordt gedaan op de Verlengde Garantiedekking, ook daadwerkelijk nog van kracht is. 

2. De Verlengde Garantie geldt indien: 

 a. op het moment van aanschaf van het motorrijtuig door verzekerde en bij ingang van de verzekering, nog  

  een door de fabrikant of importeur of dealer/garage verstrekte (Fabrieks- of BOVAG- ) garantie van kracht  

  is/was van tenminste 1 maand. Is er bij ingang van de verzekering niet een dergelijke garantie van kracht, 

  dan wordt er geacht een wachttijd van toepassing te zijn van 30 dagen gerekend vanaf de ingangsdatum; 

 b. de duur van de door de fabrikant, importeur of dealer/garage verstrekte garantie of BOVAG garantie ten  

  tijde van het optreden van de storing is verstreken; 

 c. het motorrijtuig ten tijde van het optreden van de storing niet ouder is dan 60 maanden; 

 d. het normaal onderhoud aan het motorrijtuig volgens fabrieksvoorschriften steeds volledig en tijdig is  

  uitgevoerd door de daartoe erkende dealer. In geval van verhuizing door verzekerde naar een gebied  

  waarbij de afstand naar de oorspronkelijke dealer via de kortste route meer bedraagt dan 30 km, kan  

  in overleg met Actua het normale onderhoud worden overgedragen aan een andere met Actua  

  samenwerkende dealer in de nieuwe regio alwaar verzekerde alsdan woonachtig is. Het normaal  

  onderhoud gedurende de looptijd van de Verlengde Garantie moet aantoonbaar zijn door middel van het  

  originele onderhoudsboekje. 

3. De Verlengde Garantie eindigt op het moment dat het motorrijtuig: 

 a. total loss wordt verklaard, of 

 b. gestolen is, of 

 c. meer dan 180.000 kilometer heeft gereden; 

 d. ouder is dan 60 maanden, of 

 e. wordt doorverkocht en/of de verzekering komt te vervallen. 
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 De Verlengde Garantie eindigt tevens op het moment dat: 

 a. de Volledig Casco-dekking - waar deze Verlengde Garantiedekking een aanvulling op is - niet meer van  

  toepassing is; 

 b. de verzekeringstermijn van 36 maanden is verstreken des middags om 12.00 uur, tenzij verzekeraar  

  geheel vrijblijvend aan verzekeringnemer een individueel verlengingsvoorstel voor de verlengde  

  garantiedekking doet en verzekeringnemer daar stilzwijgend op in gaat door betaling van de prolongatie- 

  factuur op de hoofdpremievervaldag. 

 

 

Artikel 3 Inhoud van Verlengde Garantie 

1. De Verlengde Garantie is van toepassing op motorrijtuigen inclusief eventuele opties die “af fabriek” zijn geleverd  

 en voor zover genoemd als beschermd onderdeel in artikel 4. Niet “af fabriek” gemonteerde accessoires zijn van  

 vergoeding uitgesloten evenals de gevolgschaden die ontstaan door storingen aan of door deze accessoires. 

 

 

Artikel 4 Beschermde onderdelen 

De volgende originele af-fabriek geleverde onderdelen vallen onder de bescherming van de verzekerde Verlengde Garantie: 

 

Motor 
Oliepomp, Oliepomp ketting, Krukas & Lagers, Distributieketting, Ketting geleiders, Nokkenas, Tuimelaars,  Distributieketting 
spanner, Distributietandwiel, Cilinderkop, Kleppen, Zuigers & Zuigerveren, Kleppendeksel, Starterkrans, Variateur,  
Variateurplaat, Koppeling, Koppeling poulie,  Koppelinghuis, Vertandingslagers, Vertanding tandwielen, Balansas, 
Carterdeksel, Carterdeksel lager, Carter, Spruitstuk, Transmissiedeksel, 
 
Koelsysteem 
Waterpomp, Radiateur, Thermostaat, Thermostaathuis-deksel, Koelventilator, Thermo switch, Koelvloeistof-reservoir, 
Koelvloeistof drukdop, Relais koelvin, Temperatuursensor, 
 
Elektrische delen 
Startmotor, Start relais, Dynamo, Vliegwiel, Vliegwieldeksel, Spanningsregelaar, Computer (ECU), Claxon, Dashboard, 
Bobine, Bougiekabel, Teller, Sensoren, Dashboardschakelaars, Kabelboom, Knipperlicht relais, Verlichtingsunit onder zadel, 
Snelheidssensor, HTS-sensor, Tilting system-sensor, Remlicht schakelaar, 
 
Remmen 
Remklauw, Handremkabel, Hoofdremcilinder, Voetremcilinder, Remleidingen, Handremklauw, 
 
Stuurinrichting 
HTS-systeem, Koppelstang, Stuurstang, Stuurkogels, Stuuras, Lagers, 
 
Ophanging 
Subframe, Schokbrekers, Wiellagers, Achterwielophanging, Wielhub, 
 
Verlichting 
Ledverlichting achterlicht, Ledverlichting knipperlichten 
 
Brandstof 
Brandstofpomp, Injector, Injectorhouder, Vlotter, Tank, Gasklephuis, Map-sensor, TPS-sensor, 
 
Uitlaat 
Uitlaatdemper, Uitlaatbocht, Katalysator, Lambda-sensor, 
 
Diversen 
Gasveer zadel, Zadelslot, Contactslot, Kabelboom, Luchtfilter behuizing, Bokstandaard. 

 
Indien mogelijk, zal er bij herstel van de storing gebruik worden gemaakt van gereviseerde/gereconditioneerde onderdelen. 
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Artikel 5 Uitsluitingen 

Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden is expliciet van de Verlengde Garantiedekking 

uitgesloten: 

1. Normaal onderhoud en onderdelen die periodiek vervangen of gereinigd dienen te worden, alsmede onderdelen 

 met een normale gebruiksslijtage waaronder filters, banden, remblokken, remschijven, remtrommel, remschoenen,   

 accu’s, batterijen, enzovoort. 

2. Defecten en hun gevolgschade die ontstaan door nalatigheid c.q. ondeskundigheid of door verkeerd gebruik. 

3. Defecten in geval van total-loss schade. 

4. Defecten en hun gevolgschade ontstaan door/tijdens joyriding, diefstal. 

5. Defecten als gevolg van een ongeval/aanrijding of enig andere externe oorzaak. 

6. Defecten veroorzaakt door/tijdens oorlogshandelingen, onlusten, natuurgeweld en andere gevallen van overmacht. 

7. Schade aan personen en zaken. 

8. Derving van inkomsten. 

9. Onderdelen die niet expliciet vernoemd zijn in artikel 4. 

10. Het verhelpen van gevolgschade door: 

 - binnendringen van water; 

 - corrosie; 

 - vervuiling in of van vloeistoffen. 

11. Onbalans van wielen en uitlijnen. 

12. Afzetten van verbrandingsresten (inclusief verbrande kleppen). 

13. Gevolgen van verkeerde afstellingen. 

14. Lampglazen. 

15. Schaden ontstaan door externe invloeden. 

16. Verwaarlozing van enig vloeistofniveau waardoor schade ontstaat. 

17. Defecten in geval van terugroepactie door de fabrikant (zgn. recall). 

18. Defecten die optreden op het moment, dat er nog een beroep kan worden gedaan op een door de fabrikant of 

 importeur verstrekte garantie of op (het gedeelte), waarvoor op leverancier of fabrikant of anderen partijen een 

 beroep kan worden gedaan op basis van non-conformiteit volgens art 7:17 BW. 

19. Wijzigingen die aan het motorrijtuig werden (c.q. worden) aangebracht waardoor aard en wezen van het motorrijtuig 

 anders zijn geworden dan waarvoor het motorrijtuig oorspronkelijk door de fabriek was bestemd. 

20. Motorrijtuigen gebruikt voor verhuur, taxi, rijschool, transportbedrijf of koeriersdiensten e.d. alsmede indien er 

 sprake is van leasing anders dan private lease bij particulier gebruik. 

21. Motorrijtuigen die worden ingezet door politie, brandweer, ambulance en/of voor gelijksoortige doeleinden. 

22. Motorrijtuigen gebruikt voor off-road, wedstrijden of races. 

23. Indien er sprake is van enige vorm van fraude. 

24. Indien de aanspraak op vergoeding op grond van deze Verlengde Garantie niet wordt geaccepteerd, dan zal er  

 tevens geen vergoeding plaatsvinden van de arbeidskosten ten behoeve van de diagnose van de storing, of enig  

 andere vergoeding. 

 

 

Artikel 6 Vergoeding op grond van de Verlengde Garantie 

1. Gedurende de duur van de Verlengde Garantie worden de kosten van reparatie (arbeid en onderdelen) bij het 

defect raken van een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel, zoals vermeld in artikel 4, vergoed. Onder 

arbeid valt tevens en voor zover van toepassing de tijd die nodig is voor de diagnose van de storing tot een 

maximum van één uur. 

2. Indien de storing onder de bescherming van de voorwaarden valt, zal de storing aan het motorrijtuig worden 

hersteld. 

3. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een storing dient verzekeringnemer het normale onderhoud aan 

het motorrijtuig door een door Actua erkende dealer te laten uitvoeren. 
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Artikel 7 Hoe doet u een beroep op de Verlengde Garantie? 

1. Bij een storing (artikel 1.4) dient verzekeringnemer zo snel mogelijk na constatering van de storing de verzekeraar 

in kennis te stellen en vervolgens op hun aanwijzing het motorrijtuig op eigen kosten zo snel mogelijk naar een door 

Actua erkende dealer te brengen. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient verzekeringnemer een 

kopie van de verzekeringspolis te kunnen overleggen en dient deze polis van kracht te zijn en te voldoen aan de 

eisen zoals daaromtrent elders in de voorwaarden is gesteld.  

2. Verzekeringnemer dient direct na constatering van de storing alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de storing zo 

veel als mogelijk is, te beperken. 

3. Indien de storing optreedt in het buitenland, kan verzekeringnemer na telefonische of elektronische melding en 

akkoord bij/van Actua overgaan tot het laten repareren van het motorrijtuig. Verzekeringnemer dient bij terugkomst 

de storing niet later dan de dertigste dag volgend op de datum van de storing, in te dienen bij Actua en vervangen 

onderdelen, facturen en foto’s van de reparatie beschikbaar te houden voor inspectie door verzekeraar. 

 

 

Artikel 8 Dekkingsgebied 

De Verlengde Garantie is geldig in Nederland (met uitzondering van de Nederlandse Antillen) en in de volgende Europese 

landen: Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 

Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, 

Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, 

Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland. 

 

 

Artikel 9 Schade ontstaan in het buitenland 

1. In het buitenland is de Verlengde Garantie uitsluitend geldig indien een aaneengesloten verblijf niet langer duurt 

dan maximaal 90 dagen in de in artikel 8 vermelde landen. 

2. Verzekeringnemer dient in geval van een storing altijd vóór het moment van reparatie contact op te nemen met 

verzekeraar en de instructies strikt op te volgen. 

3. In landen buiten Nederland dienen alle reparaties bij een door de importeur erkende dealer van het betreffende 

merk van het motorrijtuig te worden uitgevoerd. 

4. Verzekeringnemer dient de buitenlandse reparatiekosten zelf te voldoen en kan de factuur bij verzekeraar indienen. 

Indien het maar enigszins mogelijk is, dient u de vervangen onderdelen voor inspectie mee te nemen. 

5. De vergoeding van de reparatiekosten in het buitenland zal nooit meer bedragen dan de vergoeding die zou zijn 

verleend indien de reparatie in Nederland zou zijn uitgevoerd. 

 

 

Artikel 10 Sanctie bepaling 

In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden kan niet-naleving van de 

specifieke verplichtingen uit hoofde van de Verlengde Garantie leiden tot verlies of beperking van de aanspraken. 

 


