
 
 

 

Algemene voorwaarden Suzuki Onderhoudsabonnement  
 

 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Auto:  

Één motorvoertuig van het merk Suzuki, op naam gesteld van Klant. Het Suzuki 

Onderhoudsabonnement omschrijft de kenmerken en het kenteken van de Auto waarvoor het 

Onderhoudsabonnement is gesloten. Het Onderhoudsabonnement kan uitsluitend voor nieuwe 

motorvoertuigen gesloten worden en kan worden gesloten voor een periode tot aan de datum 

dat de Auto 36 (zesendertig) maanden oud is gerekend vanaf de datum van eerste toelating 

(datum eerste registratie) dan wel, indien de Auto reeds is geregistreerd bij aankoop, gerekend 

vanaf de datum dat de Auto maximaal drie maanden oud is en maximaal 150 

(éénhonderdvijftig) kilometer op de kilometerteller heeft staan.  

 

Bandenservice:  

De vervanging van banden van de Auto conform het bepaalde in het Suzuki 

Onderhoudsabonnement ter zake Bandenservice (Bijlage III bij het Suzuki 

Onderhoudsabonnement).  

 

Winterbanden: 

De vervanging van banden van de Auto conform het bepaalde in het Suzuki 

Onderhoudsabonnement ter zake Winterbandenservice (Bijlage IV bij het Suzuki 

Onderhoudsabonnement). 

 

Klant:  

Een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een Suzuki 

Onderhoudsabonnement heeft gesloten met Suzuki. 

 

Officieel merkdealer:  

Een officieel erkend dealerbedrijf en/of Erkend reparateur van het merk Suzuki. 

 

Onderhoud:  

Het uitvoeren van periodiek onderhoud door een Officieel merkdealer aan een Auto 

overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en conform het bepaalde in het 

Suzuki Onderhoudsabonnement ter zake onderhoud (Bijlage I bij het Suzuki 

Onderhoudsabonnement). 

 

Onderhoudsabonnement:  

De service waarbij SFS gedurende de looptijd van het Suzuki Onderhoudsabonnement zich 

verplicht om Onderhoud, Reparatie en Bandenservice en/of Winterbandenservice aan de Auto 

uit te laten voeren door een officieel merkdealer en/of overige diensten te verlenen aan Klant 

conform het bepaalde in het Suzuki Onderhoudsabonnement, tegen een vast bedrag per 

maand. 

 

Reparatie:  

Het uitvoeren van reparaties aan een Auto en/of vervanging van slijtagedelen door een 

officieel merkdealer conform het bepaalde in het Suzuki Onderhoudsabonnement ter zake 

reparaties (Bijlage II bij het Suzuki Onderhoudsabonnement). 

 

SFS:  

Suzuki Financial Services, gevestigd te Vianen. 

 

  



 
2. Toepasselijkheid en wijzigingen 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Suzuki Onderhoudsabonnement 

gesloten tussen SFS en een Klant ter zake het Onderhoudsabonnement. 

2.2 Op alle uit het Suzuki Onderhoudsabonnement voortvloeiende overeenkomsten tot het 

verrichten van diensten door officieel merkdealers zijn de voorwaarden particuliere markt 

van de BOVAG Autobedrijven (hierna te noemen de "BOVAG-voorwaarden”) van 

toepassing. Bij strijd tussen het in deze Algemene Voorwaarden en de BOVAG voorwaarden 

bepaalde, prevaleert het in deze Algemene voorwaarden bepaalde. 

2.3 Afwijkende voorwaarden en/of aanvullende afspraken en/of wijzigingen zijn alleen van 

toepassing als deze schriftelijk tussen Klant en SFS zijn overeengekomen. 

2.4 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven 

deze Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk gelden en wordt de 

betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van 

de bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 

3. Administratie  

3.1 Alcredis Finance B.V., gevestigd te Vianen, voert voor SFS de administratie van de 

overeenkomst en is tevens met de inning van alle uit hoofde van het Suzuki 

Onderhoudsabonnement verschuldigde bedragen belast.  

 

4. Verplichtingen Klant  

4.1 Klant moet de Auto als een goed huisvader gebruiken in overeenstemming met de aard en 

bestemming van de Auto en er voor zorgdragen dat deze zich in goede staat bevindt. 

4.2 Klant verplicht zich de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en/of 

SFS te onderhouden bij een officieel merkdealer en de Auto tijdig voor onderhoud aan te 

bieden. De frequentie en noodzaak van onderhoudsbeurten, reparaties en/of vervanging 

van onderdelen afwijkend van het onderhoudsschema van de fabrikant, kan uitsluitend 

door SFS worden bepaald c.q. vastgesteld.  

4.3 Klant is verplicht het peil van olie, water, accu- en koelvloeistof, alsmede de spanning van 

de banden te controleren en eventueel op peil te brengen, dit alles in overeenstemming 

met de voorschriften van de fabrikant, zoals vermeld in het instructieboekje. 

4.4 Defecten aan de kilometerteller van de Auto moeten uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur 

door Klant aan SFS worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de 

kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat. 

 

5. Duur van het Suzuki Onderhoudsabonnement en tussentijdse beëindiging 

5.1 Het Suzuki Onderhoudsabonnement gaat in op de datum van aflevering van de Auto door 

een officieel merkdealer aan de Klant en eindigt na het verstrijken van de in het Suzuki 

Onderhoudsabonnement omschreven looptijd in maanden, tenzij Klant of SFS gebruik 

maakt van de mogelijkheid het Suzuki Onderhoudsabonnement tussentijds te beëindigen. 

5.2 Klant kan het Suzuki Onderhoudsabonnement na 12 (twaalf) maanden tussentijds 

opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden middels een 

daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan SFS. In dat geval is Klant voor deze voortijdige 

beëindiging aan SFS een vergoeding verschuldigd van € 100,- (éénhonderd euro). 

5.3 SFS heeft het recht het Suzuki Onderhoudsabonnement, zonder dat een ingebrekestelling of 

een rechterlijke toestemming is vereist, per brief, fax of e-mail te beëindigen in de volgende 

situaties: 

a. indien Klant ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen onder het Suzuki 

Onderhoudsabonnement na te komen, waaronder onder meer doch niet uitsluitend 

wordt verstaan het niet opvolgen van het onderhoudsschema voorgeschreven door de 

fabrikant; 

b. indien de verzekeringsmaatschappij een verzekering van de Auto, om welke reden dan 

ook, opzegt; 

c. indien Klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, failliet wordt verklaard, zijn 

vermogen of delen daarvan onder bewind worden gesteld, te zijnen aanzien de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken of Nederland metterwoon 

mocht verlaten of zich in het buitenland vestigt; 



 
d. indien Klant aan SFS, met het oog op het aangaan van het Suzuki 

Onderhoudsabonnement, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, van dien aard dat 

SFS de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan 

indien de juiste stand van zaken bekend zijn geweest; 

e. indien Klant meer dan 100.000 (éénhonderdduizend) kilometer gedurende de looptijd 

van het Suzuki Onderhoudsabonnement rijdt; 

f. indien blijkt dat Klant buitensporige reparatie- of onderhoudskosten aan de Auto maakt 

waardoor niet meer van normaal gebruik van de Auto gesproken kan worden; 

g. indien Klant anderszins niet of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit hoofde van het Suzuki 

Onderhoudsabonnement of deze Algemene Voorwaarden is nagekomen. 

 

6. Omvang onderhoudsabonnement  

6.1 Voor het Onderhoudsabonnement geldt dat, voor zover overeengekomen, uitsluitend het 

volgende werkzaamheden worden verricht en/of diensten worden verleend:  

- Onderhoud en Reparatie conform het onderhoudsschema van de fabrikant, reparaties, 

periodieke controles en vervanging van onderdelen zoals deze zijn voorgeschreven door 

de fabrikant en voortvloeiend uit normaal gebruik van de Auto door Klant conform het 

bepaalde in de (bijlagen bij de) Suzuki Onderhoudsabonnement; 

- vervanging van banden, waartoe uitsluitend gerekend worden bandenvervangingen 

ten gevolge van normale slijtage en voortvloeiend uit normaal gebruik van de Auto door 

Klant, welke op het door SFS te bepalen tijdstip plaatsvindt conform het bepaalde in de 

(bijlagen bij de) Suzuki Onderhoudsabonnement. Rijden op onverhard terrein of op het 

circuit valt niet onder normaal gebruik. 

De frequentie van het Onderhoud en de gehanteerde normen bij Onderhoud en Reparatie 

van slijtagedelen zijn uitputtend beschreven in (de bijlagen bij) het Suzuki 

Onderhoudsabonnement.  

6.2 Alle onderhoud, reparaties of (vervanging van) materialen die niet in (de bijlagen bij) het 

Suzuki Onderhoudsabonnement staan vermeld, vallen buiten het Onderhoudsabonnement. 

Voor rekening van Klant zijn in ieder geval: 

- kosten voor het bijvullen van motorolie en ruitensproeiervloeistof, tenzij dit onderdeel is 

van de winter of zomercheck; 

- reparaties van en/of vervanging van slijtagedelen die buiten het 

Onderhoudsabonnement vallen; 

- kosten voortvloeiend uit storingen veroorzaakt door (eigen) accessoires en/of 

voortvloeiend uit door Klant zelf of derden, niet zijnde een officieel merkdealer, 

uitgevoerde reparaties; 

- reparaties van gebreken en/of schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van 

Onderhoud conform het onderhoudsschema van de fabrikant en/of reparaties conform 

de voorschriften van de fabrikant door toedoen van Klant; 

- reparaties van gebreken en/of schade als gevolg van aanrijdingen c.q. ongelukken, 

brand, vernieling; 

- reparatiekosten voor schade ontstaan door (eigen) schuld van Klant of door personen 

voor wie Klant verantwoordelijk is; 

- reparaties aan eigen accessoires; 

- reparatie van gebreken en vervanging van onderdelen of banden, indien deze naar het 

oordeel van SFS het gevolg zijn van nalatigheid, onachtzaamheid, onjuist en/of 

onoordeelkundig gebruik van de Auto of onzorgvuldig beheer van Klant; 

- onderhoud en/of reparaties aan accessoires; 

- de meerkosten voor werkzaamheden die op verzoek van Klant worden uitgevoerd 

buiten normale werkzaamheden van een officieel merkdealer; 

- reparaties en/of onderhoudsbeurten niet uitgevoerd door een officieel merkdealer en/of 

zonder toestemming van SFS, alsmede eventuele (herstel)kosten en/of schade 

voortvloeiende uit onoordeelkundige reparaties; 

- onderhoud en/of reparaties uitgevoerd in het buitenland dienen door Klant te worden 

betaald. Voor zover het betreffende onderhoud en reparatie onder het 

Onderhoudsabonnement valt en voor zover het onderhoud en reparatie noodzakelijk is 

om de reis te hervatten, zal SFS het door Klant betaalde onderhoud en/of reparatie 



 
vergoeden tot maximaal de in Nederland geldende adviesprijzen voor het uitgevoerde 

onderhoud en/of reparatie.  

- update(s)/upgrade(s) van navigatiesystemen welke bij de Auto zijn geleverd; 

Voor omschreven kosten zullen door een officieel merkdealer rechtstreeks in rekening 

worden gebracht bij Klant. 

6.3 Het Suzuki Onderhoudsabonnement is niet van toepassing indien de Auto gebruikt wordt 

voor het geven van rijlessen, wedstrijden, prestatieritten, betrouwbaarheidsritten of het 

vervoer van gevaarlijke stoffen of voor het rijden op onverhard terrein. 

6.4 Het Onderhoudsabonnement laat onverlet de garantieaanspraken van de Klant welke hij 

rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of uit hoofde van door die fabrikant 

op de Auto gegeven garantie. 

 

7. Prijs Onderhoudsabonnement 

7.1 De prijs per maand voor het Onderhoudsabonnement is gebaseerd op een bepaald aantal 

kilometer per jaar met een bijbehorend aantal onderhoudsbeurten en reparaties zoals 

omschreven in het Suzuki Onderhoudsabonnement. SFS zal de kilometerstand van de Auto 

jaarlijks door een officieel merkdealer laten controleren. 

7.2 Indien Klant meer dan het overeengekomen maximum aantal kilometers per jaar heeft 

gereden (‘meer-kilometers’), komen de extra kosten voortvloeiend uit de overschrijding van 

het maximum aantal kilometers per jaar volledig voor rekening van Klant. Bij constatering 

van een overschrijding van het overeengekomen maximum aantal kilometers per jaar 

(‘meer-kilometers’), met meer dan 10% (tien procent) is SFS gerechtigd de prijs per maand 

voor het Onderhoudsabonnement met terugwerkende kracht aan te passen tot de datum 

van aanvang van het Suzuki Onderhoudsabonnement. Het werkelijk gereden aantal 

kilometers stelt SFS onder andere vast aan de hand van de zich in de Auto bevindende 

kilometerteller, behoudens tegenbewijs. Bij constatering van een overschrijding van het 

overeengekomen maximum aantal kilometers per jaar (‘meer-kilometers’), met meer dan 

25% (vijfentwintig procent), is SFS gerechtigd direct alle gemaakte (extra) kosten in het 

kader van het onderhoud en reparatie en vervanging van banden van de Auto in rekening 

te brengen bij Klant, onder verrekening van de reeds betaalde maandelijkse prijs voor het 

Onderhoudsabonnement en is SFS gerechtig of de prijs per maand voor het 

Onderhoudsabonnement met terugwerkende kracht aan te passen tot de datum van 

aanvang van het Suzuki Onderhoudsabonnement of het Suzuki Onderhoudsabonnement 

conform het bepaalde in artikel 5.3 tussentijds te beëindigen. 

7.3 Indien Klant per jaar ten minste 25% (vijfentwintig procent) van het overeengekomen 

maximum aantal kilometers per jaar minder rijdt dan het overeengekomen maximum aantal 

kilometers per jaar, biedt SFS Klant een aanbod om het Suzuki Onderhoudsabonnement te 

wijzigen in overeenstemming met het daadwerkelijke aantal gereden kilometers per jaar en 

kan daartoe een passend Onderhoudsabonnement aan te bieden. Indien de Klant dit 

aanbod accepteert, zal de gewijzigde prijs voor het Onderhoudsabonnement per de 

kalendermaand volgend op de maand van acceptatie gelden. Indien Klant dit aanbod tot 

wijziging niet accepteert, blijft voor het Onderhoudsabonnement de laatstelijk 

overeengekomen prijs en maximum aantal kilometers per jaar gelden. 

7.4 Over de in het Suzuki Onderhoudsabonnement genoemde prijs per maand voor het 

Onderhoudsabonnement wordt omzetbelasting (BTW), waar toepasselijk, in rekening 

gebracht. De prijs per maand voor een Onderhoudsabonnement is door SFS berekend aan 

de hand van de op het moment van het opstellen van het Suzuki Onderhoudsabonnement 

bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het aantal 

kilometers dat per maand met de Auto zal worden gereden. In de volgende gevallen kan 

SFS zich het recht voorbehouden de prijs voor het Onderhoudsabonnement aan te passen: 

a. indien de kosten van Onderhoud met meer dan 5% (vijf procent) sedert 3 (drie) 

maanden na de ingangsdatum van het Suzuki Onderhoudsabonnement c.q. de vorige 

wijzigingsdatum van de prijzen zijn gewijzigd, is SFS gerechtigd de prijs per maand 

dienovereenkomstig aan te passen. Bij berekening van de aanpassing wordt uitgegaan 

van de toepasselijke en relevante indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 



 
b. in geval dat de uit hoofde van (fiscale) wet- en regelgeving verplichte heffingen over de 

prijzen SFS verplichten tot aanpassing van het uit hoofde van het Suzuki 

Onderhoudsabonnement maandelijks verschuldigde bedrag. 

De gewijzigde prijs gaat in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarop 

de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Wijzigingen van de prijzen ingevolge dit artikel 

geven de Klant niet het recht het Suzuki Onderhoudsabonnement te beëindigen.  

 

8. Betalingen 

8.1 Betaling van alle uit hoofde van het Suzuki Onderhoudsabonnement verschuldigde 

(maandelijkse) bedragen dient te geschieden door automatische incasso, waarvoor door 

Klant een herroepelijke volmacht is verleend. Betaling aan derden zonder schriftelijke 

toestemming van SFS wordt niet als betaling aangemerkt. Het saldo zoals dat in de boeken 

van SFS voorkomt, is behoudens tegenbewijs bindend. 

8.2 Alle overige door Klant uit hoofde van het Suzuki Onderhoudsabonnement en/of deze 

Algemene Voorwaarden te verrichten betalingen dienen te geschieden op een door SFS 

aan te wijzen bankrekening en middels automatische incasso. Klant verleent een 

machtiging aan SFS om alle vorderingen, voortvloeiend uit het Suzuki 

Onderhoudsabonnement, te incasseren van zijn bankrekening. Klant kan zich niet beroepen 

op enige vorm van verrekening met door Klant aan SFS verschuldigde bedragen, dan wel 

op enig opschortingsrecht, behoudens de rechten van Klant uit hoofde van de wet. Klant 

doet afstand van het recht beslag onder zichzelf te leggen. 

8.3 Klant is maandelijks bij vooruitbetaling en middels automatische incasso de in het Suzuki 

Onderhoudsabonnement bepaalde prijs per maand aan SFS verschuldigd. De bedragen 

worden iedere eerste dag van de kalendermaand van de bankrekening van Klant 

geïncasseerd.  

8.4 Voor elke niet-tijdige betaling is Klant aan SFS verschuldigd een rente van 1,5% (één komma 

vijf procent) per maand over het niet (tijdig) betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van 

de maand als gehele maand wordt gerekend. De rente is verschuldigd zonder dat een 

ingebrekestelling vereist is. SFS is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te 

verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder inbegrepen de 

kosten van raadslieden en andere buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten 

worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het in te vorderen bedrag, met een minimum 

van € 40,- (veertig euro). 

8.5 Het is Klant niet toegestaan de betalingen tijdelijk op te schorten. Indien Klant de Auto door 

welke omstandigheden dan ook niet kan gebruiken, schort dit de betalingsverplichtingen 

van Klant niet op, tenzij SFS Klant schriftelijk heeft laten weten dat de betaling tijdelijk 

stopgezet mag worden. 

8.6 Indien Klant geen gebruik maakt van het Onderhoudsabonnement en/of het Suzuki 

Onderhoudsabonnement tussentijds opzegt, vindt geen restitutie plaats van reeds uit 

hoofde van het Suzuki Onderhoudsabonnement betaalde  bedragen. 

8.7 Indien Klant in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van het Suzuki 

Onderhoudsabonnement of deze Algemene Voorwaarden, verliest Klant zijn recht op de 

uitvoering van het Onderhoudsabonnement.   

 

9. Overdraagbaarheid 

9.1 SFS is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden en rechten voortvloeiende uit het Suzuki 

Onderhoudsabonnement of deze Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen. 

Klant verklaart reeds thans dat die derde in geval van zodanige overdracht alle rechten 

aan SFS toegekend, tegenover Klant, kan uitoefenen. 

9.2 Het is de Klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SFS, 

rechten en/of plichten die aan het Suzuki Onderhoudsabonnement zijn verbonden, over te 

dragen aan een derde. SFS is bevoegd de in verband met deze overdracht te maken 

kosten bij Klant in rekening te brengen.  

 

  

  



 
10. Persoonsgegevens en Adreswijziging 

10.1 De persoonsgegevens van Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens.  

10.2  Klant is verplicht eventuele (adres)wijzigingen binnen 10 (tien) dagen schriftelijk aan SFS 

mede te delen bij gebreke waarvan SFS bevoegd is de in verband met de opsporing 

gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen, één en ander tot maximaal een bedrag 

van € 50,- (vijftig euro). 

 

11.  Overmacht 

Indien SFS door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is haar verplichtingen 

uit hoofde van het Suzuki Onderhoudsabonnement na te komen, is SFS gerechtigd zonder 

gerechtelijke tussenkomst door middel van een aangetekende brief het Suzuki 

Onderhoudsabonnement te beëindigen of haar verplichtingen op te schorten, zonder dat SFS 

tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt onder meer maar 

niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, stakingen, personeelsgebrek.  

 

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Op het Suzuki Onderhoudsabonnement en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht 

van toepassing. Ter zake van eventuele geschillen is bevoegd de rechtbank binnen wier 

arrondissement de plaats van vestiging c.q. de woonplaats van SFS is gelegen. 

 

 

Vianen, september 2014 

 

  



 
Bijlage I  Onderhoud 

 

 

In aanvulling op het onderhoudsschema van de fabrikant gelden de volgende normen voor het 

onderhoudsabonnement als omschreven in artikel 5 van het Suzuki Onderhoudsabonnement: 

 

Indien van toepassing (afhankelijk van voorgeschreven schema per model)*: 

Onderhoudsschema voor 15.000 of  20.000 kilometer per jaar: 

 

 De onderhoudsbeurten inclusief de voorgeschreven aanvullende onderhoudswerkzaamheden 

conform het onderhoudsschema van de fabrikant die vallen binnen het totaal kilometrage zijn 

inbegrepen, onder de voorwaarden dat er minimaal 15.000 of 20.000 kilometer is gereden in de 

periode na datum van de laatste beurt voordat de auto voor een onderhoudsbeurt in 

aanmerking komt. 

 

Indien van toepassing (afhankelijk van voorgeschreven onderhoudsschema per model)* 

Onderhoudsschema voor minder dan 15.000 of 20.000 kilometer per jaar: 

 

 De onderhoudsbeurten inclusief de voorgeschreven aanvullende onderhoudswerkzaamheden 

conform het onderhoudsschema van de fabrikant zijn inbegrepen voor het eind van het 1e jaar, 

2de jaar en 3de jaar en dienen te zijn uitgevoerd voor de einddatum van uw Suzuki \* 

MERGEFORMAT  Onderhoudsabonnement. 

 

*: Afhankelijk van het model Suzuki wordt er een onderhoudsinterval van respectievelijk 15.000 km/ 

1 jaar of 20.000 km/ 1 jaar gehanteerd. Raadpleeg www. Suzuki.nl voor de meest actuele 

informatie. 



 
Bijlage II Reparatie 

 

 

De in deze bijlage beschreven slijtagedelen vallen onder het onderhoudsabonnement als 

omschreven in artikel 5 van het Suzuki Onderhoudsabonnement: 

 

De volgende slijtagedelen worden vervangen gedurende de looptijd van de overeenkomst 

conform de volgende normen: 

 

 Remblokken voorzijde: minimaal 30.000 km 

 Remblokken achterzijde:  minimaal 50.000 km 

 Remschijven voorzijde:  minimaal 60.000 km 

 Remschijven achterzijde:  minimaal 80.000 km 

 Koppeling:    minimaal 100.000 km 

 

Indien levensduur van de genoemde slijtagedelen lager is dan de gestelde norm, dan wordt dit 

gezien als overmatige slijtage. De extra kosten wegens overmatige slijtage binnen de looptijd van 

de overeenkomst zijn voor rekening van Klant. Overmatige slijtage wordt pro-rata in rekening 

gebracht aan Klant (zie rekenvoorbeeld). 

 

Rekenvoorbeeld 

De overmatige slijtage wordt berekend aan de hand van het versleten deel van een onderdeel. 

Voor remschrijven is het rekenvoorbeeld als volgt*: 

 

Standaarddikte remschijf voorzijde:  20 mm  

Minimumdikte voorzijde:   17 mm  

Te verrijden:     3 mm bij minimaal 60.000 kilometer 

 

Indien remschijf 17 mm dikte heeft en er 40.000 kilometer is gereden met de remschijf, dan wordt 

aan Klant in rekening gebracht: 20.000 km / 60.000 km x prijs remschijf en arbeidsloon. 

 

* Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden. Daadwerkelijke dikte en aantal 

te verrijden kilometers is afhankelijk van het soort remschijf. 

 
 

 

 

 

  



 
Bijlage III Bandenservice 

 

 

Deze bijlage valt onder de Bandenservice als omschreven in artikel 5 van het Suzuki 

Onderhoudsabonnement. De Bandenservice geldt voor de bandenmaat zoals omschreven in 

artikel 1 van de overeenkomst.  

 

Norm levensduur banden: 

 Banden voorzijde:   minimaal 30.000 km 

 Banden achterzijde:  minimaal 45.000 km 

 

Banden komen voor vervanging in aanmerking indien het minimum aantal kilometers is gereden en 

de banden een restprofiel van 2 mm hebben. 

 

Indien de levensduur van de banden lager is dan de hierboven gestelde norm, dan wordt dit 

gezien als overmatige slijtage. De extra kosten wegens overmatige slijtage, een kapot gereden 

band binnen de looptijd van de overeenkomst zijn voor rekening van Klant. Overmatige slijtage 

wordt pro-rata in rekening gebracht aan Klant (zie rekenvoorbeeld). 

 

Rekenvoorbeeld 

De overmatige slijtage wordt berekend aan de hand van het versleten deel van een band, 

volgens het volgende rekenvoorbeeld*: 

 

Standaardprofiel voorband:  8 mm profiel 

Restprofiel voorband:   2 mm profiel 

Te verrijden:    6 mm profiel bij minimaal 30.000 kilometer 

Indien de band 2 mm profiel heeft en 20.000 kilometer is gereden met de band, dan wordt aan 

Klant in rekening gebracht: 10.000 km / 30.000 km x prijs band en arbeidsloon. 

 

* Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden. Daadwerkelijk profiel en aantal 

te verrijden kilometers is afhankelijk van het soort band. 

 

Merk banden: 

Yokohama is het merk voor de te vervangen banden. 

 

 



 
Bijlage IV Winterbandenservice 

 

 

De Winterbandenservice geldt voor de bandenmaat zoals omschreven in artikel 6 van de 

overeenkomst.  

 

De banden worden gemonteerd door een officieel erkend merkdealer van het merk Suzuki.  

 

De Winterbandenservice is inclusief:  

1. wisselkosten voor maximaal twee maal per jaar in de volgende periodes: 

- Zomer naar winterbandenwissel in de periode oktober/november,  

- Winter naar zomerbandenwissel in de periode maart/april. 

2. opslag(kosten) van één set zomer- of winterbanden met velg van de Auto. 

 

De kosten van de aanschaf van een tweede set winterbanden of een enkele winterband in 

verband met slijtage of schade aan een band valt niet onder de Winterbandenservice en komt 

voor rekening van Klant. 

 

Merk banden: 

Yokohama  


