ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatste update: Maandag 4 maart 2019
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

MOTORFIETSRESERVERING
Aanbieder van de motorfietsreservering
Deze motorfietsreservering, het maken van een reservering en het ontvangen van een factuur van een
geautoriseerde Yamaha-dealer, (hierna: de 'motorfietsreservering') voor de Ténéré 700 motorfiets
(hierna: de 'motorfiets') wordt online aangeboden door Yamaha Motor Europe N.V., haar
nevenvestigingen en dochterondernemingen (samen en apart genoemd als 'Yamaha Motor Europe' of
'wij'). Tenzij hierna anders genoemd, vallen onder alle referenties aan Yamaha Motor Europe ook de
nevenvestigingen en dochterondernemingen.
Offerte en registratie:
De online motorfietsreservering is verkrijgbaar vanaf woensdag 27 maart 2019 tot woensdag 31 juli 2019
voor de adviesprijs van € 9299,00* (inclusief BTW) voor het basismodel. Klanten worden bediend op
basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Elke persoon kan één motorfiets in zijn eigen land
reserveren, deze motorfietsreservering is strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.
Bevestiging van de registratie en toewijzing van de motorfiets
Na ontvangst van uw motorfietsreservering bij Yamaha Motor Europe, sturen wij u een bevestiging van
de reservering naar het e-mailadres dat u hebt ingevuld tijdens de registratie. Indien u in aanmerking
komt voor het aanschaffen van een motorfiets na reservering, bevestigt Yamaha Motor Europe de
(tijdelijke) toewijzing van een van de motorfietsen via e-mail binnen drie (3) werkdagen nadat u de
reserveringsbevestiging hebt ontvangen ('toewijzing bevestigingsmail').
Aankoopproces
Ga binnen veertien (14) dagen naar de officiële Yamaha-dealer die u hebt geselecteerd tijdens het
reserveringsproces zodra wij de tijdelijke toewijzing van de motorfiets via de toewijzing bevestigingsmail
hebben bevestigd. Neem een kopie van deze toewijzing bevestigingsmail met u mee om aan te geven
dat u akkoord gaat met de aankoopovereenkomst van de motorfiets met de door u geselecteerde
officiële Yamaha-dealer. De officiële Yamaha-dealer informeert u over de geschatte leveringsperiode
van de motorfiets na de sluiting van de aankoopovereenkomst.
Mocht het zo zijn dat u geen overeenstemming bereikt met de door u via het
motorfietsreserveringsformulier gekozen officiële Yamaha-dealer, dan kunt u een andere officiële
Yamaha-dealer bezoeken (de Ténéré 700 dealers vindt u in de dealer locator op de website van
Yamaha Motor van uw land) om alsnog een aankoopovereenkomst aan te gaan (vergeet niet om ook
bij deze mogelijke andere officiële Yamaha-dealer weer een kopie van de toewijzing bevestigingsmail
mee te nemen). Onthoud dat u zelf een afspraak met de mogelijke andere officiële Yamaha-dealer moet
maken. Onthoud ook dat u een aankoopovereenkomst voor de motorfiets moet aangaan met de door u
selecteerde of andere officiële Yamaha-dealer binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van het
ontvangen van de toewijzing bevestigingsmail. De aankoopovereenkomst voor de motorfiets is tussen
u en de verkopende officiële Yamaha-dealer. Yamaha Motor Europe is geen onderdeel van deze
aankoopovereenkomst. Yamaha Motor Europe kan de aanwezigheid van de motorfiets bij de door u
geselecteerde of andere officiële Yamaha-dealer niet garanderen.
De gegevens van de koper in de aankoopovereenkomst van de motorfiets moeten overeenkomen met
de reserveringsgegevens zoals door u aangegeven tijdens de online motorfietsreservering. In het geval
van discrepanties hebben Yamaha Motor Europe en de officiële Yamaha-dealers het recht om de
tijdelijke toewijzing en uw reservering van de motorfiets als ongeldig te verklaren.
Wanneer, om wat voor reden dan ook, de aankoopovereenkomst van de motorfiets niet binnen dertig
(30) kalenderdagen na de toewijzing bevestigingsmail is afgerond, worden uw registratie en de

toewijzing van de motorfiets via de motorfietsreservering ongeldig verklaard en komt u niet langer in
aanmerking voor de aanschaf van een motorfiets volgens de motorfietsreservering.
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Door uw registratie voor de motorfietsreservering in te dienen, geeft u aan dat u de algemene
voorwaarden hebt gelezen, hebt begrepen en hiermee akkoord gaat.
Deze motofietsreservering is niet beschikbaar in combinatie met enige andere promotie, aanbieding of
korting (tenzij anders vermeld). Deze aanbieding en de voordelen zijn niet overdraagbaar. Yamaha
Motor Europe behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de reserveringen te valideren en
deelnemers die zich niet aan het toelatingsproces hebben gehouden, te weren en te diskwalificeren.
Ervan uitgaande dat niets in deze algemene voorwaarden Yamaha Motor Europe of derde partijen
limiteert in of uitsluit van enige aansprakelijkheid voor (a) dood of persoonlijk letsel door nalatigheid of
(b) fraude, zijn Yamaha Motor Europe en haar dochterondernemingen en vertegenwoordigers niet
aansprakelijk voor en hebben geen verantwoordelijkheid in relatie tot de volgende voorvallen in zoverre
dat ze zich redelijkerwijze voordoen buiten hun schuld: (i) enige vertraging, annulering of toevoeging
van deze motorfietsreservering, (ii) enig falen van de klant of relevante persoon bij het aankopen van
de motorfiets en (iii) enige actie of voorwaarde van een derde partij.
Yamaha Motor Europe verwerkt uw persoonlijke data binnen de context van de motorfietsreservering.
Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, verwijzen wij u naar ons
privacybeleid https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/
Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in diverse talen. De Engelstalige versie is altijd rechtsgeldig
in het geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de Engelstalige versie en die van de vele
vertaalde versies.
Wanneer een van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, niet uit te voeren zijn of
illegaal blijken, dan zullen ze worden verwijderd uit de algemene voorwaarden en de rest van de
algemene voorwaarden blijven van kracht.
Yamaha Motor Europe mag op elk moment de algemene voorwaarden en de motorfietsreservering
aanpassen of terugtrekken zonder berichtgeving vooraf.
Deze algemene voorwaarden en de motorfietsreservering vallen onder de Nederlandse wetgeving.
Enige geschillen die voortkomen uit deze algemene voorwaarden worden verzonden naar de
dienstdoende rechtsbank in Amsterdam, Nederland.
*Prijzen variëren per land wegens lokale belastingen en wetgevingen.
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