
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hierin beschreven aanbieding (de 

"Aanbieding") met betrekking tot: 

 

Motorfiets: Yamaha NIKEN (hierna: de "Motorfiets") 
Aanbiedingsperiode: Vanaf 16 mei 2018  
Landen die in aanmerking 
komen: 

[België, Luxemburg] (hierna: "Grondgebied") 

Aanbiedingsprijs 
(aanbevolen winkelprijs): 

[€ 14.999,00] 

  

Online aankoopreservering 
 

1. Verantwoordelijke voor aanbieding 

De online aankoopreservering van de motorfiets wordt aangeboden door Yamaha Motor Europe 

N.V., haar nevenvestigingen en filialen (samen en afzonderlijk "Yamaha Motor Europe" of "Wij" 

genoemd). Tenzij anders aangegeven, worden met Yamaha Motor Europe alle nevenvestigingen 

en filialen bedoeld.  

 

2. Aanbieding en registratie 

Deze Aanbieding omvat de aankoop van een nieuwe Motorfiets tegen de Aanbiedingsprijs voor 

ingezetenen van het Grondgebied van 18 jaar of ouder. Om op de Aanbieding in te gaan, moeten 

de in aanmerking komende klanten zich registreren voor de aankoop van een Motorfiets tijdens 

de Aanbiedingsperiode. De online registratie voor aankoop van de Motorfiets tegen de 

Aanbiedingsprijs is mogelijk tijdens de Aanbiedingsperiode en voor een beperkt aantal exclusieve 

Motorfietsen. Er kan slechts één persoon per Motorfiets worden geregistreerd. De inschrijving is 

strikt persoonlijk en deze Aanbieding en de voordelen ervan zijn niet overdraagbaar. 

 

3. Bevestiging van inschrijving en toewijzing van Motorfiets 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van ontvangst van uw inschrijving op het door u bij 

registratie opgegeven e-mailadres. De mogelijkheid om een Motorfiets te reserveren is afhankelijk 

van het aantal beschikbare Motorfietsen in het betreffende land. Als u in aanmerking komt voor 

de aankoop van een Motorfiets via deze Aanbieding, bevestigt Yamaha Motor Europe u de 

voorlopige toewijzing van een Motorfiets binnen drie (3) werkdagen na toezending van onze 

bevestiging van registratie per e-mail. 

 

4. Aankoop van motorfiets 

Nadat wij de voorlopige toewijzing aan u hebben bevestigd, dient u de bij registratie geselecteerde 

dealer binnen 14 kalenderdagen te bezoeken. Druk de bevestigingsmail voor de toewijzing af en 

neem deze mee om het koopcontract voor de Motorfiets bij de geselecteerde dealer in 

overeenstemming met deze Aanbieding te sluiten. Na het sluiten van het koopcontract zal de 

dealer de verwachte levertijd aan u doorgeven.  

 

Mocht u niet tot een overeenkomst komen met de dealer die u via het reserveringssysteem heeft 

geselecteerd, dan kunt u een andere dealer kiezen voor het sluiten van het koopcontract (zie de 

lijst met motorfietsdealers in de dealer locator op de Yamaha Motor website van uw land; neem 

ook naar deze dealer de afdruk mee van de e-mail waarin de voorlopige toewijzing wordt 



 

bevestigd). Wij wijzen u er tevens op dat het koopcontract in ieder geval binnen 14 kalenderdagen 

na toezending van de e-mail ter bevestiging van de voorlopige toewijzing moet worden gesloten. 

Het koopcontract voor de Motorfiets wordt gesloten tussen u en de verkopende dealer, Yamaha 

Motor Europe maakt geen deel uit van uw koopovereenkomst. 

 

Houd er rekening mee dat de naam van de koper op het koopcontract voor de Motorfiets overeen 

moet komen met de tijdens de online inschrijving opgegeven naam voor deze Aanbieding. In het 

geval van afwijkingen behouden Yamaha Motor Europe en de dealer die de Motorfiets verkoopt 

zich het recht voor om uw registratie en de tijdelijke toewijzing van de Motorfiets ongeldig te 

verklaren.  

 

Indien om welke reden dan ook het koopcontract voor de Motorfiets niet binnen 14 kalenderdagen 

na de datum van bevestiging van toewijzing wordt gesloten, wordt uw inschrijving voor de 

Motorfiets automatisch geannuleerd. 

 

5. Algemene voorwaarden 

Bij inschrijving verklaart u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat 

u deze aanvaardt.  

 

Deze Aanbieding is niet geldig in combinatie met andere promoties, aanbiedingen of kortingen 

(tenzij anders vermeld). Deze Aanbieding kan niet worden ingewisseld voor contant geld en deze 

Aanbieding en de voordelen ervan zijn niet verwisselbaar of overdraagbaar. Yamaha Motor 

Europe behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de inschrijvingen te controleren en om 

een deelnemer die valse gegevens heeft ingevoerd tijdens het registratieproces uit te sluiten van 

deelname. 

 

Met dien verstande dat niets in deze Algemene voorwaarden de aansprakelijkheid van Yamaha 

Motor Europe of derden beperkt of uitsluit voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door 

nalatigheid, of (b) fraude, zijn Yamaha Motor Europe en haar gelieerde bedrijven en 

vertegenwoordigers niet verantwoordelijk voor en aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid 

in verband met de volgende voorvallen, voor zover deze plaatsvinden om redenen waarop zij 

redelijkerwijs geen invloed hebben: (i) elk(e) uitstel, annulering of wijziging van deze aanbieding, 

(ii) het verzuim van de klant of de relevante persoon om de motorfiets te kopen, en (iii) enige daad 

of nalatigheid van een derde. 

 

Yamaha Motor Europe kan persoonsgegevens verwerken. Raadpleeg ons privacybeleid op 

https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/privacy/index.aspx voor meer informatie over hoe we uw 

persoonsgegevens gebruiken.   

 

Deze Algemene voorwaarden zijn vertaald in verschillende talen. De Engelse versie prevaleert te 

allen tijde in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Engelse versie en een van de 

vertaalde versies.  

 

Als enige van deze bepalingen en voorwaarden ongeldig, mogelijk nietig, onuitvoerbaar of illegaal 

blijken te zijn, dan wordt deze uitgesloten van deze algemene voorwaarden. De overige 

bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven volledig van kracht. 

 

https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/privacy/index.aspx


 

Deze Aanbieding en Algemene voorwaarden kunnen zonder aankondiging te allen tijde worden 

gewijzigd of ingetrokken. Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 07 mei 

2018. 

 

Op deze Algemene voorwaarden en de Aanbieding is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden en/of de Aanbieding 

worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Afdeling Marketing  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Nederland  

+31206546000 


