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Garantievoorwaarden byAr Bicycle Company BV

De fietsen van byAr Bicycle Company zijn ontworpen en uitgerust voor gebruik op openbare 
en verharde wegen. De fiets dient regelmatig (minimaal jaarlijks) door de gebruiker te  
worden gecontroleerd op de juiste werking van alle veiligheidsvoorzieningen en zo nodig  
te worden gerepareerd. byAr Bicycle Company geeft een garantie tegen eventuele materiaal- 
of constructiefouten aan uw fiets. U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien u 
een duidelijk ingevuld en ondertekend garantiebewijs of de aankoopbon heeft. Alleen 
de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is dus niet overdraagbaar. Deze 
garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing op het rijwielgedeelte, voor de garantie  
van het elektronicagedeelte, welke is toegepast op de elektrische fietsen gelden  
de garantievoorwaarden van Zehus.
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Artikel 1 Garantie
1.1 byAr Bicycle Company garandeert dat de byAr fietsen vrij zijn van constructie- en/of 

materiaalfouten, zoals beschreven in onze garantiebepalingen. 
1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de 

betreffende door byAr Bicycle Company geproduceerde fiets.
1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
1.5 De garantie geldt alleen voor het rijwiel, voor de garantie van de elektronica gelden de 

garantievoorwaarden van Zehus.
1.6 De door byAr Bicycle Company op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie 

laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, 
wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

1.7 Deze garantie is alleen geldig in Nederland en België.

Artikel 2 Garantieperiode
2.1 byAr Bicycle Company frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 5 jaar 

gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.
2.2 Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van 

de in de paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie 
gedurende een periode van 2 jaar.

2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt, bij roestvorming van binnenuit, een garantie  
van 2 jaar.

2.4 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, 
kettingbladen,freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie 
gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

2.5 Tijdens de garantieperiode uitgevoerde reparaties verlengen de garantieperiode niet.
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Artikel 3 Garantie-uitsluitingen
3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig 
de bestemming is;

b. Voor reparaties zijn niet-originele onderdelen gebruikt of indien die onjuist 
gemonteerd zijn.

c. Niet vakkundig verrichtte technische reparaties;
d. Gemonteerde vervangingsdelen komen niet overeen met de technische specificatie 

van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
e. Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is.

3.2 Voorts wordt aansprakelijkheid van byAr Bicycle Company uitdrukkelijk uitgesloten voor 
schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van: 
a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, naafversnelling, 

remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;
b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, remblokken, 

banden, ketting en tandwielen;
c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest;
d. Gebrekkig onderhoud;
e. Roestvorming op gelakte delen waaronder het frame en de voorvork.
f. De fiets is beschadigd door een valpartij of een verkeersongeval.
g. De fiets is gebruikt voor competities, off-road (onverharde wegen, ruw terrein), 

stunten, springen, sportmanifestaties of bij overbelasting.
h. De fiets is gebruikt voor verhuur.

Artikel 4 Garantie-onderdelen
4.1 Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Byar Bicycle 

Company is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, 
naar keuze van byAr Bicycle Company worden gerepareerd dan wel worden vergoed. 
Eventuele kosten van (de-) montage zijn gedurende de garantie periode voor rekening 
van byAr Bicycle Company.

4.2 Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar byAr Bicycle Company 
komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betreffende gebrek c.q. het betrokken 
onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

4.3 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is 
niet meer leverbaar, dan zorgt byAr Bicycle Company voor een minimaal gelijkwaardig 
alternatief.

Artikel 5 Garantie op Zehus BIKE + all in one motor
5.1 Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze garantie en in plaats 

van andere (indien aanwezig) garanties, ZEHUS garandeert dat bij normaal gebruik en 
service, op de datum van aanschaf, zoals aangegeven op uw kassabon of soortgelijk 
bewijs van betaling en voor de komende 2 jaar dat uw ZEHUS motor zal voldoen aan de 
meegeleverde ZEHUS verpakking en documentatie, met uitzondering van de accu. Voor 
de Accu, die aan slijtage onderhevig is, is de garantieperiode 1 jaar of 1000 laadcycli 
@ 70% State of Health.
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Artikel 6 Indienen van claim
6.1 Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van de fiets of het betreffende 

onderdeel, te worden ingediend ter inspectie door byAr Bicycle Company. 5.2.Ter 
beoordeling van de garantie claim, kan byAr Bicycle Company indiener verzoeken tot 
het insturen van (digitale) foto’s van de fiets en / of het betreffende onderdeel.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Een door byAr Bicycle Company gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch 

dat byAr Bicycle Company ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden 
schade. De aansprakelijkheid van byAr Bicycle Company strekt zich nooit verder uit dan 
omschreven in deze garantievoorwaarden.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van byAr Bicycle Company voor gevolgschade wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover wettelijk toegestaan is vergoeding van lichamelijk 
letsel of schade aan andere goederen dan (originele onderdelen van) de byAr Bicycle 
Company fiets uitgesloten.

7.3 Voor het wettelijk gebruik van uw fiets gelden wettelijke voorschriften welke per land 
kunnen verschillen. Stelt u zich vooraf goed op de hoogte van de in uw land geldende 
voorschriften. Voor meer informatie kunt u zich altijd tot de byAr Bicycle Company 
wenden.


