
 

VACO-GARANTIEBEPALINGEN EN  
VOORWAARDEN LICHTMETALEN WIELEN 

 
 
 
1. In geval van (mogelijke) aanspraak op garantie dient u de aankoopfactuur te overleggen. 
 
2.  De garantietermijn begint vanaf het moment van aankoop. 
 
3.  Deze garantietermijn vervalt bij reparaties aan het lichtmetalen wiel. 
 
4.  De technische garantietermijn van het materiaal is vijf jaar. De wielen worden bij breuk of 

destructie binnen deze garantietermijn vervangen, mits de technische gegevens van de wielen 
in overeenstemming zijn met de technische gegevens van de auto. 

 
5.  De lakgarantietermijn op gepolijste/gespoten lichtmetalen wielen bedraagt één jaar. 
 
6.  De ventielkeuze dient in overeenstemming te zijn met het advies van de wiel- en 

autofabrikant, gebaseerd op de passing in het ventielgat en een veilige en betrouwbare 
afdichting, waarbij het voorkomen van corrosievorming in acht genomen dient te worden. 

 
7.  De kwaliteit van de door u aangekochte lichtmetalen wielen wordt alleen gegarandeerd indien 

u de gebruiksvoorwaarden en -adviezen in acht heeft genomen.  
 
8.  Geen garantie kan verleend worden in geval van:  

a. normale slijtage 
b. schade van buitenaf 
c. steenslag 
d. corrosie 
e. pekel 
f. onjuiste behandeling of onvoldoende onderhoud (zie gebruiksvoorwaarden) 
g. gebruik van sneeuwketting(en) 
h. demontage/reparatie door derden 
i. bij wederverkoop 
j. overige zaken die redelijkerwijs geen recht geven op garantie. 

 
9.  Op de onder deze garantie vallende dienstverlening zijn door de leverancier gebruikte 

consumentenvoorwaarden van toepassing. 
 
 
 
VOORWAARDEN 
 
• Producenten/importeurs adviseren het gebruik van plaklood. Bij beschadigingen aan het 

materiaal en lak door gebruik van andere vormen van balanceerlood wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. 

• De bouten/moeren dienen in overeenstemming met de wielaansluiting te zijn en met een 
momentsleutel te worden vastgezet. 

• Bij gebruik van sneeuwkettingen vervalt de lakgarantie. 
• De garantie is uitsluitend geldig wanneer de technische gegevens van de wielen in 

overeenstemming zijn met de technische gegevens van de auto. 
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