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Uitgebreide Nissan Garantie 5van NISSAN 
Algemene Voorwaarden 
 
Beste Klant, 
 
Wij danken u om voor de Uitgebreide Nissan Garantie 
5gekozen te hebben, hierna genoemd « Uitgebreide Nissan 
Garantie 5 » of « Uitgebreide Garantie ».  
Het huidig document beschrijft de Algemene Voorwaarden die 
van toepassing zijn op de Uitgebreide Nissan Garantie 5. De 
Dekking van uw Uitgebreide Nissan Garantie 5 wordt 
aangeduid op de Kwitantie van de Verzekering. 
Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden teneinde de 
zaken die gedekt worden te onderscheiden van degenen die niet 
gedekt worden. Bewaarhuidig document op eenveiligeplaats. 

De Verzekeraar, belast met het beheer van uw Uitgebreide 
Nissan Garantie 5, is Nissan International Insurance Ltd, 
2Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malta. 

Tussenpersoon: Maatschappij NISSAN BELUX, Bist 12, 2630 
Aartselaar, Belgisch filiaal van NISSAN WEST EUROPE SAS 
met een kapitaal van 4 253 835 Euro, ingeschreven in het 
handelsregister van Versailles n° B 699 809 174 - Z.A du Parc de 
Pissaloup - 8, avenue Jean d'Alembert 78194 TrappesCedex – N° 
ORIAS : 10053158. 

 
1. DEFINITIES 
Elke term of uitdrukking waaraan een specifieke betekenis aan 
verbonden is, zal dezelfde betekenis hebben in dit ganse 
document en zal verschijnen met een hoofdletter en in vet 
gedrukt.  
Gelieve te noteren dat de definities hieronder uiteengezet 
algemene definities betreffen die van toepassing zijn op elk type 
van dekking van de Uitgebreide Nissan Garantie 5. Naast de 
definities hieronder uiteengezet, kunnen specifieke definities of de 
variatie van een definitie van toepassing zijn. 
1.Verzekerde betekent de eigenaar van het Voertuigopgenomen 
in de Kwitantie van de Verzekering. 
2.Verzekeraar betekent de volgende maatschappij: 
Nissan International Insurance Ltd, No.2 
PortomasoMarina,TheQuay, Portomaso STJ 4011, Malta. 
3.Garantieboekje betekent het boekje met de garantie en het 
onderhoudsschema dat bij het Voertuig geleverd wordt.  
4.Concessiehouder betekent een erkende Nissan 
concessiehouder en/of een erkende Nissan hersteller.  
5.Gebruikelijke Concessiehouder betekent de 
Concessiehouder bij wie de klant het Voertuig gekocht heeft of 
het Voertuig laat onderhouden of regelmatig laat herstellen. 
6.Algemene Voorwaarden verwijst naar huidig document dat de 
algemene voorwaarden van de Uitgebreide Nissan Garantie 
5toelicht.  
7.Herstelkost betekent de minst kostelijke herstellingsmethode 
van de Panne, met inbegrip van de kost van de werkuren 
berekend volgens het standaard tijdsbarema van Nissan.  
8.Vervangingskost betekent de kost van de vervanging van een 
Onderdeel dat een Panne geleden heeft, kost berekend op 
basis van originele Nissan onderdelen (nieuwe of ruil onderdelen), 
en door de standaard Nissan barematijd toe te passen die nodig 
is voor de plaatsing van een nieuw Onderdeel, in 
overeenstemming met de toepasselijke Nissan tarieven in het 
betreffende land. 
9.Dekking betekent de duur en de kilometers afgelegd 
gedurende huidige Uitgebreide Nissan Garantie 5, zoals 
aangeduid in de Kwijting van de Verzekering. 
10.Europ Assistance is volgende maatschappij : Europ 
Assistance Belgium nv, Boulevard du Triomphe, 1160 Brussel.  
11.Uitgebreide Nissan Garantie 5 verwijst naar de 
verzekering mechanische, elektrische of elektronische panne en 
naar de wegbijstand, zoals beschreven in sectie 2. 
12.Fabrieksgarantie betekent de commerciële garantie van de 
constructeur Nissan geleverd door Nissan International N.V. 
(Zwitserland) voor alle Nieuwe Voertuigen, verkocht en 

ingeschreven in de landen die lid zijn van de Europese 
Economische Ruimte (zie Garantieboekje) en Zwitserland. 
13.Gebruikshandleiding betekent de gebruikshandleiding die 
met het Voertuig geleverd is en elk ander document dat 
overhandigd is door Nissan of door een Concessiehouder 
verbonden aan het Voertuig. 
14.Nissan Assistance verwijst naar de wegbijstand van de 
Uitgebreide Nissan Garantie 5, zoals beschreven in de sectie 
2-1-2 en in werking gesteld door Europ Assistance. 
15.Pannebetekent het onvermogen van een Onderdeel om te 
functioneren in overeenstemming met de wensen van de 
constructeur, ten gevolge van een mechanisch of elektrisch 
gebrek dat veroorzaakt is door het intern niet functioneren of door 
een breuk die de onderdelen, gedekt door de Uitgebreide 
Nissan Garantie 5, aantast. 
16.Onderdeel betekent elk mechanisch, elektrisch of elektronisch 
onderdeel dat deel uitmaakt van de originele specificaties van het 
Voertuig en de garantie op grond van de sectie 2-1. 
17.Vrachtwagens: de modellen NISSAN Cabstar en Atleon.  
18.Kwitantie van de Verzekering verwijst naar het document in 
hetwelke de details betreffende de Dekking en het Voertuig 
gedefinieerd zijn.  
19.Versleten betekent de Onderdelen die het einde van hun 
normale doeltreffende gebruiksduur bereikt hebben gezien hun 
ouderdom en/of hun gebruik. 
20.Normale slijtage betekent de progressieve verslechtering 
verbonden aan het normale gebruik, aan de ouderdom en aan het 
afgelegd aantal kilometers door het Voertuig. 
21.Voertuig betekent alleen het Voertuig, zoals aangeduid in de 
Kwitantie van de Verzekering. Het Contract van uw Uitgebreide 
Nissan Garantie 5 bestaat uit de Algemene Voorwaarden en 
de Kwitantie van de Verzekering. De Kwitantie van de 
Verzekering die u overhandigd is tijdens de onderschrijving van 
de Uitgebreide Nissan Garantie 5 en van elke latere 
contractuele wijziging, vult deze Algemene Voorwaarden aan en 
personaliseert ze. 

2.DEKKING VAN DE UITGEBREIDE  NISSAN GARANTIE 5 
VOOR ALLE VOERTUIGEN MET UITZONDERING VAN 
VRACHTWAGENS 
2-1Elementen die gedekt worden 
Volgende elementen worden door de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5 gedekt:  
(i) verzekering mechanische, elektrische en elektronische panne 
(ii) wegbijstand. 
Voor een verlengde periode en/of een aantal kilometers zoals 
toegelicht in de Kwitantie van de Verzekering. 
2-1-1Verzekering mechanische, elektrische en elektronische 
Panne 
De Verzekering mechanische, elektrische en elektronische 
Panne dekt de Herstelkost of, naar eigen discretie van de 
Verzekeraar, de Vervangingskost die onmiddellijk met een 
Panne verbonden is waardoor het Voertuig aangetast is, zoals 
gedefinieerd is de Uitgebreide Nissan Garantie 5. 
De enige Onderdelen gedekt door de verzekering mechanische, 
elektrische of elektronische Panne zijn degene die hierna 
opgesomd worden. Het geheel van olie of vloeistoffen die nodig 
zijn voor de herstelling of voor de vervanging van de volgende 
Onderdelen wordt tevens gedekt. 

Onderdelen die gedekt zijn door de Uitgebreide Nissan 
Garantie5 : 
• Airco: met inbegrip van de verdamper en van de compressor 
• Remsysteem en ABS: Alle onderdelen, met uitzondering van 
stukken die onderhevig zijn aan slijtage (die vervangen moeten 
worden ten gevolge van Normale Slijtage, m.n. schijven, blokjes, 
voering en trommels volgens de uitrusting) 
• Centrale vergrendeling: met inbegrip van de motors en de 
controle/afstandsbediening 
• Boordcomputer: alle onderdelen 
• Koelsysteem: met inbegrip van de waterpomp, radiator en 
thermostaat 
• Transmissie-assen: met inbegrip van de balgen 
• Elektrische onderdelen: omvat alle elektrische motoren 
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• Motor: alle onderdelen met inbegrip van het uitlaatspruitstuk 
• Brandstofsysteem: met inbegrip van de brandstof injectiepomp 
(diesel of benzine) 
• Meters: alle onderdelen, met uitzondering van de kilometerteller; 
indien deze niet in detail beschikbaar is, is de complete blok ook 
uitgesloten. 
• Versnellingsbak: automatische of manuele versnellingsbak (met 
uitzondering van de slijtage-onderdelen zoals het vliegwiel, de 
schijf en het mechanisme) 
• Verwarmingssysteem: met inbegrip van de verwarmingsblok en 
van een ventilatiemotor 
• Startsysteem : met inbegrip van de elektronische 
motorstuureenheid 
• Stuursysteem: met inbegrip van het tandheugelsysteem, de 
pomp van de stuurbekrachtiging, en de stuurstangen 
• Ophangingen : met inbegrip van de stabilisatorstang, de 
kogelgewrichten, de kussenblokken,  de ophangingsarmen en de 
fuseepennen 
• Turbo : alle onderdelen 
• Wiellagers : alle onderdelen 
• Anti-pollutie emissiesysteem : katalysator/ zuurstof sonde 0²/ 
EGR systeem (recyclage van verbrande gassen)/ roetfilter 

De Uitgebreide Nissan Garantie 5 is enkel van toepassing 
indien u gekozen heeft voor de Uitgebreide Nissan Garantie5 
binnen maximum 35 maanden na de datum van de eerste 
inverkeerstelling van het Voertuig of voordat 100 000 km is 
afgelegd (volgens wat zich eerst voordoet). 
2-1-2Wegbijstand Nissan 
De Uitgebreide Nissan Garantie 5integreert de wegbijstand 
verleend door Nissan Assistance gedurende de Dekking 
gepreciseerd in de Kwitantie van de Verzekering. 
Indien het Voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een 
onverwachte Panne, zal de Wegbijstand van Nissan een 
bijstandswagen ter plaatse sturen. 
1.Indien de oorzaak van de Panne gedekt wordt door de 
Uitgebreide Nissan Garantie 5 en indien het Voertuig ter 
plaatse hersteld kan worden, zijn de kosten van de 
depannagedienst en de Herstelkosten ten laste van de 
Verzekeraar. 
2.Indien de Panne gedekt wordt door de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5, maar indien ze niet ter plaatse verholpen kan 
worden, wordt het Voertuig weggesleept. Indien de Panne zich 
voordoet in een straal van 50km rond de voornaamste vestiging 
van de Gebruikelijke Concessiehouder, wordt het Voertuig 
weggesleept tot op de vestiging van de Gebruikelijke 
Concessiehouder. Indien de panne zich voordoet in een straal 
van meer dan 50 km van de GebruikelijkeConcessiehouder; 
wordt het Voertuig weggesleept tot op de vestiging van de 
dichtstbijzijnde Concessiehouder. Bovendien, indien het 
Voertuig niet is weggesleept naar zijn Gebruikelijke 
Concessiehouder en indien de Panne niet verholpen kan worden 
de dag zelf of indien het Voertuig is weggesleept tot bij de 
Gebruikelijke Concessiehouder buiten de openingsuren, 
kunnen de bestuurder van het Voertuig en de passagiers kiezen 
voor de meest geschikte oplossing van die hieronder opgesomd: 
- Verderzetting van de reis of terugkeer naar de woonplaats: 
Nissan Assistanceorganiseert en neemt ten laste de kostendie 
inherent verbonden zijn aan de verderzetting van de reis of aan 
de terugkeer naar de woonplaats van de bestuurder. Het 
transport wordt uitgevoerd per taxi voor afstanden van minder of 
gelijk aan 50km, per trein of per boot (eerste klasse) voor de 
afstanden boven de 50 km, en per vliegtuig (economy class) voor 
de afstanden van meer dan 1000 km. 
- Vervangingsvoertuig: 
NissanAssistance verschaft de bestuurder van het Voertuig een 
vervangingsvoertuig totdat het Voertuig hersteld is of voor 
maximale duur van 3 werkdagen. Het vervangingsvoertuig zal 
een Nissan voertuig zijn van een categorie gelijkwaardig aan die 
van het betreffende voertuig, binnen de beperkingen van de 
plaatselijke beschikbaarheden. De kosten verbonden aan 
brandstof, boetes en toldiensten en gelijkaardige zijn ten laste 
van de Verzekerde. 
 
 

- Slaapplaats: 
Indien de bestuurder van het Voertuig wenst te wachten tot het 
Voertuig hersteld is, organiseertNissan Assistance en neemt hij 
de kosten ten laste van het hotel, met inbegrip van het ontbijt voor 
de Bestuurder en zijn passagiers, met een beperking van 3 
nachten in een 3* hotel of gelijkaardig (afhankelijk van de lokale 
beschikbaarheden). 
- Repatriëring van het Voertuig: 
Indien het Voertuig niet binnen de 3 werkdagen hersteld kan 
worden, organiseert en neemt Nissan Assistance de repatriëring 
van het Voertuig, de bestuurder, de passagiers en de bagage ten 
laste tot aan de woonplaats van de bestuurder of tot op de 
vestiging van de Gebruikelijke Concessiehouder. 
3.Bovendien,indien de Pannegedurende de duurtijd van de 
Dekking niet gedekt is door de Uitgebreide Nissan Garantie 
5(bijvoorbeeld in geval van wegongeval, lekke band), worden 
de kosten van de herstelling ter plaatse of van de sleepdiensten 
ten laste genomen. De herstelkosten en alle andere eventuele 
kosten blijven echter ten laste van de Verzekerde of van de 
bestuurder van het Voertuig. Op vraag en voor rekening van de 
bestuurder, kan Nissan Assistance bijkomende diensten leveren 
zoals beschreven in punt 2 hierboven. 
4.NissanAssistance is 7 dagen op 7, en 24u op 24u bereikbaar 
op volgend nummer: 070/22.11.00 (oproep vanuit België) en 
+32/70/22.11.00 (oproep vanuit het buitenland). 
Tijdens de oproep, zal de dienstverlener volgende gegevens 
nodig hebben:  
- Nummer van de Kwitantie van de Verzekering 
- Inschrijvingsnummer en serienummer van het Voertuig 
(informatie beschikbaar op de grijze kaart) 
- Naam, voornaam en adres van de Verzekerde 
- Exacte geografische locatie van het Voertuig en van het type 
van Panneof van het betreffende gebrek 
- Telefoonnummer waarop u gemakkelijk bereikbaar bent 
- Naam van de Gebruikelijke Concessiehouder 
De wegbijstanddiensten kunnen slechts verleend worden na 
voorafgaandelijke akkoord van Nissan Assistance. Geen enkele 
van deze diensten zal worden goedgekeurd en ten laste van 
Nissan Assistance worden genomen, zonder voorafgaandelijk 
akkoord van Nissan Assistance. 
 
INFORMATICA EN VRIJHEDEN 
1.In het kader van het beheer van de bijstandsaanvragen, wordt 
Nissan Assistanceertoe gebracht om van de Begunstigde de 
Persoonsgegevens beschermd door de wet van 8 december 
1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, te verzamelen. 
Hiervoor worden de Begunstigden geïnformeerd en aanvaarden 
zij dat de persoonsgegevens die hen aangaan overgemaakt 
kunnen worden aan derden voor de noden van het beheer van de 
bijstand, m.n. aan de inrichtingen en de onderaannemers 
contractueel verbonden met Nissan Assistance. 
2.Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen 
waaraan Nissan Assistanceonderworpen is, zullen deze 
gegevens tevens aan publieke instellingen kunnen worden 
overgemaakt. 
3.In toepassing van de wet van 8 december 1992, beschikken de 
Begunstigden over een toegangsrecht, een recht van wijziging, 
van verbetering en van opheffing van alle persoonsgegevens die 
hen betreffen en die voorkomen op elk bestand voor het gebruik 
ervan door Nissan Assistance, voor de vertegenwoordigers 
ervan en voor de personen bedoeld hiervoor.  
Deze rechten kunnen uitgeoefend worden bij EUROP 
Assistance Belgium nv, Boulevard du Triomphe 172, 1160 
Brussel of de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer, Boulevard de Waterloo 115 te 1000 
Brussel. 
4.Daarnaast worden de Begunstigden geïnformeerd dat 
telefonische gesprekken die ze uitwisselen met Nissan 
Assistancekunnen opgenomen worden in het kader van de 
opvolging van de kwaliteit van de diensten en de opleiding van 
het personeel. Deze gesprekken worden 2 maanden bewaard 
vanaf hun opname. De bijstanddiensten kunnen slechts geleverd 
worden na het voorafgaandelijke akkoord van Europ Assistance. 
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Geen enkele van deze diensten zal worden goedgekeurd of ten 
laste worden genomen zonder voorafgaandelijke akkoord van 
Europ Assistance. 
 
2-2TIJDELIJKE EN GEOGRAFISCHE DEKKING VAN DE 
UITGEBREIDE NISSAN GARANTIE 5 
 
2-2-1Startdatum en duur van de Uitgebreide Nissan Garantie 
5.  
De Uitgebreide Nissan Garantie 5 begint vanaf het einde van 
de Fabrieksgarantie, d.i. vanaf de 36e maand of 100 000 km, 
volgens wat zich eerst voordoet. De huidige Uitgebreide 
Garantie treedt in werking voor de duur en de kilometers 
aangeduid in de Kwitantie van de Verzekering. 
 
2-2-2Geografische beperking  
De Uitgebreide Nissan Garantie 5is van toepassing in België 
en voor de trajecten naar het buitenland, elk afzonderlijk gaande 
tot 90 (negentig) achtereenvolgende dagen, doorgebracht in één 
van volgende landen: Andorra, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, 
Estland, Finland, Frankrijk metropool, Duitsland, Hongarije, Italië, 
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Nederland, 
Noorwegen, Polen, Portugal*, Rusland (uitsluitend de 
belangrijkste assen naar en rond Moskou en Sint-Petersburg), 
Sint-Maarten, Slovakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Oekraïne, 
Verenigd-Koninkrijk en Vaticaanstad.  
* Met uitzondering van de anglo-normandische eilanden. 

3.BEPALINGEN VAN DE UITGEBREIDE NISSAN GARANTIE 
5 

Indien de onderhoudsvoorwaarden niet nageleefd worden, kan de 
Verzekeraar een aanvraag tot vergoeding weigeren en/of het 
Contract van de Uitgebreide Nissan Garantie 5 opzeggen, 
conform de van kracht zijnde wetgeving. 
3-1Voorwaarden van toepassing op de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5 
Teneinde een volledige dekking van de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5te garanderen, moeten volgende voorwaarden 
nageleefd worden:  
1.Behoudsverplichting: 
- U mag het Voertuig na eender welke schade, ongeval of 
manifest gebrek niet verder besturen aangezien u riskeert uw 
Voertuig nog meer te beschadigen. U dient alle redelijke 
maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter bescherming van 
uw Voertuig tegen elke andere schade of verergering ervan 
opgetreden na de Panne.  
- U moet verzekeren dat alle defecten of gebreken voorgekomen 
op één van de Onderdelen gedurende de periode van de 
Fabrieksgarantie, onmiddellijk hersteld worden. 
2Geschikt gebruik, onderhoud en bewaring van het Voertuig: 
- Onderhoud: Het Voertuig moet het voorwerp zijn van een 
onderhoud conform de aanbevelingen van de constructeur, zoals 
beschreven in de Gebruikshandleiding of het Garantieboekje. 
Het is de verantwoordelijkheid van de Verzekerde om de 
onderhoudskalender te respecteren et deze nauwgezet te volgen 
binnen de grenzen van een afwijking van maximum 30 dagen of 
van 1 000 km afgelegd (volgens wat zich het eerst voordoet), 
volgens de aanbevolen tijdstippen van onderhoud en in functie 
van de gebruikscriteria van het Voertuig (duur en aantal 
afgelegde kilometers). 
Wij kunnen u ten stelligste aanbevelen om het onderhoud te laten 
uitvoeren binnen het NISSAN-netwerk. Deze kent perfect de 
herstellingsaanbevelingen van de constructeur en beschikt over 
Nissan techniekers die specifiek zijn opgeleid voor Nissan 
voertuigen, originele Nissan onderdelen en alle moderne 
uitrusting nodig voor de garantie van een kwalitatief onderhoud 
en voor een optimale werking van het Voertuig. 
- Bij het aanbieden van het Voertuig met het oog op zijn 
onderhoud, moet de Verzekerde het Garantieboekje afgeven 
aan één van de personeelsleden. Eens het onderhoud uitgevoerd 
is, moet de Verzekerde zich ervan vergewissen dat de 
onderhoudsdocumenten goed zijn ingevuld en afgestempeld zijn. 
Alle facturen met betrekking tot het onderhoud en het nazicht van 

het Voertuig moeten bewaard worden aangezien deze gegevens 
noodzakelijk kunnen zijn in geval van aanvraag van een 
vergoeding. 
- Vloeistoffen: De Verzekerde moet zich ervan vergewissen dat 
het niveau van vloeistoffen zich niet onder het minimum zoals 
voorgeschreven in de Gebruikshandleiding of in het 
Garantieboekje, bevinden. 
- Het Voertuig moet conform de instructies uiteengezet in de 
Gebruikshandleiding of in het Garantieboekje, gebruikt worden. 
3-2Andere voorwaarden 
• Opdat de Panne gedekt wordt door de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5, moet het Voertuig worden aangeboden aan 
dewerkplaats van een Concessiehouder. In ieder geval, moet 
het Voertuig onmiddellijk aangeboden worden of, ten laatste, 
binnen de 5 werkdagen na ontdekking van de Panne. 
• Alle diensten gedekt door huidige Uitgebreide Nissan Garantie 
5zullen slechts in werking worden gesteld na het ontvangen van 
het akkoord van de Verzekeraar, van zijn tussenpersoon of van 
Europ Assistance.  
• De Verzekerde aanvaardt om de tussenkomst van een 
automobieldeskundige te vergemakkelijken tijdens de levering 
van een dienst voor het Voertuig en om alle relevante informatie 
te communiceren. 
• Indien de Verzekerde een tegenexpertise vraagt die uitgevoerd 
wordt door een derde, zijn de kosten van zijn raadsman ten laste 
van de Verzekerde. Deze kosten worden slechts integraal 
vergoed aan de Verzekerde indien het resultaat van de 
tegenexpertise aanduidt dat de noodzakelijke herstelling gedekt 
wordt door de Uitgebreide Nissan Garantie 5.  
De Verzekeraar houdt zich het recht voor om, ingeval van 
ongeschikt gebruik, een valse verklaring of fraude met betrekking 
tot de Uitgebreide Nissan Garantie 5,de onterecht betaalde 
sommen, terugte vorderen van de Verzekerde krachtens de 
Uitgebreide Nissan Garantie 5. 
 

4- UITSLUITINGEN: ELEMENTEN DIE NIET GEDEKT ZIJN 
DOOR DE UITGEBREIDE NISSAN GARANTIE 5 
 
Volgende elementen worden niet gedekt door de uitgebreide 
Nissan Garantie 5: 
 
1.Vervangingen, herstellingen of vernieuwing ten gevolge van 
Normaal Slijtage van Onderdelen of indien de 
OnderdelenVersleten zijn, ongeacht of deze inbegrepen zijn in 
de Dekking van de Uitgebreide Nissan Garantie 5. 
 
2.Voertuigen :  
- die het voorwerp zijn geweest van eender welke wijziging al dan 
niet met betrekking tot de specificaties van de constructeur, of 
- die al dan niet tijdelijk hebben toebehoord (ten gevolge van een 
overname of van een aankoop teneinde verkocht te worden) aan 
een onderneming die als doelstelling de verkoop of het 
onderhoud van gemotoriseerde voertuigen heeft, of 
- die gebruikt zijn in het kader van wedstrijden of testritten 
(andere dan een schattenjacht), rally´s, races, all-road gebruik, 
korte termijn verhuur, verhuur van voertuigen met chauffeur, het 
besturen van schoolvoertuigen, taxi´s, voertuigen van publieke 
instellingen (met inbegrip van de politievoertuigen, ziekenwagens, 
militaire voertuigen en brandweervoertuigen), behoudens een 
specifieke tegenovergestelde goedkeuring van de Verzekeraar. 
 
3.Herstelkosten of Vervangingskosten :  
•Onderdelen die gebrekkig zijn of die een panne hebben geleden 
voor de inwerkingtreding van de Uitgebreide Nissan Garantie 
5, of 
• in het geval dat de herstelling, de vervanging, het verlies, de 
schade of de aansprakelijkheid gedekt kunnen zijn in het kader 
van elke andere bestaande garantie of verzekering, of 
•onderdelen die inbegrepen kunnen worden in het kader van een 
verborgen gebrek, een fabricagefout of ten gevolge van een 
terugroeping van de constructeur, of 
•van elke schade veroorzaakt door het gebrek, de nalatigheid of 
de fout aan ervaring van de bestuurder, of het ongeschikte 
gebruik van het Voertuig (overbelasting, competitie van welke 
aard ook, snelheidsovertreding, etc.), of 
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•van elk onderdeel (vervanging/herstelling of afstelling) dat het 
Voertuig toelaat door de technische controle te geraken, een 
inspectie of elke andere gelijkaardige lokale controle, of 
• in het geval dat de Panne veroorzaakt is door of voorgekomen 
is ten gevolge van elke wijziging die niet conform de specificaties 
van de constructeur is gebeurd, of 
• van elk niet-aangepast accessoire of uitrusting dat niet bij het 
Voertuig geleverd is tijdens de productie.  
 
4.Alle schade met betrekking tot het Voertuig, en haar 
Onderde(e)l(e)n: 
• in het geval dat, of ten gevolge van een Panne, de geschikte 
maatregelen om het Voertuig te beschermen tegen uitbreiding 
van de initiële schade, niet genomen zijn,  
• of veroorzaakt ten gevolge van een ongeval, brand, diefstal of 
poging tot diefstal, een schock, een verkeersongeval, accidentele 
schade veroorzaakt tijdens de takeling, schade veroorzaakt door 
water, vandalisme, explosie, natuurrampen, stormen, 
overstromingen, oorlogen, volksopstanden, gevallen van 
overmacht, fysieke schade, glasbreuk of elke andere externe 
invloed, 
• of veroorzaakt door vorst, roest (in het bijzonder veroorzaakt 
door zoutstrooiers), vervuiling, een onvoldoende hoeveelheid 
anti-gel of het bevriezen van een vloeistof, 
• of veroorzaakt door het gebruik van brandstoffen, vloeistoffen of 
motorolie die besmet of onaangepast zijn, of van een kwaliteit zijn 
die door de constructeur niet wordt aanbevolen, 
• of omwille van eender welk onaangepast gebruik, handeling of 
nalatigheid van de zijde van de Verzekerde of van de bestuurder 
van het Voertuig, 
• of veroorzaakt door een gebrekkig onderhoud dat niet in 
overeenstemming met de instructies van de constructeur heeft 
plaatsgevonden. 
 
5.Gebreken of schade als gevolg van: 
 
• Het onvoldoende op niveau houden van de gepaste motorolie, 
smeermiddelen, vloeistoffen of koelvloeistof 
• Het gebruik van onderdelen van een mindere kwaliteit, 
gewijzigde onderdelen of niet-gehomologeerde onderdelen 
• Wijzigingen aan het Voertuig die buiten de oorspronkelijke 
specificaties van de constructeur vallen en een nalatig gebruik 
van een Voertuig waarvan één of meerdere onderdelen 
gebreken vertonen. 
• Het slepen van een aanhangwagen of eender welk ander 
Voertuig buiten de aanbevelingen van Nissan of wanneer de 
MTM (Maximale Toegelaten Massa) wordt overschreden. 
• Een abnormaal of onaangepast gebruik 
• Het overladen van het Voertuig 
• Roest of corrosie geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door 
nalatigheid of een onaangepast gebruik 
 
6.Materiële verliezen gelinkt aan het gebruik van het Voertuig, 
gederfde inkomsten van eender welke aard (direct of indirect, 
geheel of gedeeltelijk te wijten aan een Panne die al dan niet 
gedekt wordt door huidige Uitgebreide Nissan Garantie 5 ) 
 
7.Onderdelen die het voorwerp uitmaken van een 
rappelcampagne van de constructeur 
 
8.Regelmatig onderhoud, normale zorg en afstelling van de motor 
 
9.Banden en wielen, inclusief het balanceren en afstellen ervan. 
 
10.Waterinsijpelingen en lekken, lawaai veroorzaakt door de wind, 
piepende of klikkende geluiden. 
 
11.Elke technische afstelling of onderhoudsafstelling die geen 
normaal verband houdt met de vervanging van onderdelen, 
daarin begrepen de afstelling van deuren, van de motorkap, van 
het kofferdeksel of van de achterklep 
 
12.Onderdelen vatbaar voor slijtage, daarin begrepen, zonder 
exhaustief te zijn : gloeilampen, koplampen, lichten en lenzen, 
zekeringen, bougies, bougiekabels, pluggen, 
ruitenwissers,ruitensproeiers, filters, drijfriemen en drijfsnaren, 

antivries, vloeistoffen, smeermiddel, brandstof of motorolie. 
Smeermiddel en motorolie zijn echter wel gedekt indien hun 
vervanging noodzakelijk is in het kader van een Panne van een 
Onderdeel, wat een gedeeltelijke vordering tot vergoeding, geldig 
en aanvaard door de Verzekeraar, kan uitmaken. 
 
13.Elke schade of gebrekkige werking, net als de gevolgen 
daarvan, die aan de Verzekerde werden kenbaar gemaakt tijdens 
een onderzoek van het Voertuig (technische controle), maar die 
niet werden hersteld voor de Panne. 
 
14.Alle kosten die door de Concessiehouder worden 
aangerekend die de contractuele dekking van huidige Uitgebreide 
Nissan Garantie 5 overschrijden 
 
15.Elke vorm van waardevermindering of gevolgschade aan een 
Onderdeel dat niet gedekt of uitgesloten wordt 
 
16.Elke waardevermindering van het Voertuig 
 
17.Gebreken bij de montage of herstelling en gebreken gelinkt 
aan gebrekkige onderdelen die door de Verzekeraar ten laste 
worden genomen voor rekening van de Verzekerde 
 
18. Alle diensten die worden geleverd zonder de voorafgaande 
toestemming van de Verzekeraar of zijn tussenpersoon 
 
19.Accessoires 
 
20.alle Onderdelen die niet vermeld worden in sectie 2 zijn niet 
gedekt door huidige Uitbreiding van de Garantie, waaronder: 
 
• Carrosserie, verf, glas, voering, armaturen, zetelregelaars, 
tapijten, water afdichtingen van de deuren en de ramen, 
bekleding en uitrusting van het interieur en esthetische 
afwerkingen, gechromeerde en / of blinkende onderdelen 
• Antennes 
• Softtop (Canvas dak) 
• Audio- en navigatie-uitrusting, daarin begrepen de boxen, CD’s 
en DVD’s 
• De bijvulling of vervanging van motorolie, vloeistoffen en 
smeermiddelen 
• Batterijen en uitlaatsystemen, remblokken, remschijven en 
remtrommels 
• Het mechanisme, de lagers en de schijven van de koppeling 
• Ontvouwde airbags, aanspanners van veiligheidsgordels die 
werden uitgespreid en sensoren voor de airbags 

5. VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN 

 
5-1Verklaring van de risico’s bij de intekening op en tijdens 
de duurtijd van de Kwijting van de Verzekering. 
 
5-1-1Bij de intekening op de Uitgebreide Nissan Garantie 5 
wordt de Kwijting van de Verzekering gegeven op grond van 
informatie die door de Verzekerde zelf wordt verstrekt, het 
Voertuig en op de gebruiksvoorwaarden. De Verzekerde dient 
telkens duidelijk en precies te antwoorden op de vragen gesteld 
door de Verzekeraar en/ of de Concessiehouder, aangezien dit 
deze laatste toelaat om de risico’s in te schatten die hij ten laste 
neemt. 
 
5-1-2Tijdens de duur van de Uitgebreide Nissan Garantie 5 
is het de Verzekerde die de Verzekeraar of de 
Concessiehouderbinnen een redelijke termijn op de hoogte 
moet brengen van elke wijziging met betrekking tot deze 
informatie, meer bepaald: een wijziging van adres, gebruik van 
het Voertuig (bijvoorbeeld, indien het voertuig wordt gebruikt in 
het kader van de verhuur van een voertuig met chauffeur) of 
enige andere wijziging met betrekking tot de omstandigheden die 
eerder verklaard werden of in de Kwijting van de Verzekering 
werden aangegeven en het risico op schade doen toenemen. 
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5-1-3Sancties in geval van foutieve of onvolledige 
verklaringen 
 
Elk foutief achter houden van informatie of elke foutieve 
verklaring tijdens bij de intekening op de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5 doet de verantwoordelijkheid van de Verzekeraar op 
grond van de Kwijting van de Verzekering teniet et veroorzaakt 
de ontbinding van de Uitgebreide Nissan Garantie door 
kennisgeving van de Verzekeraar De betaalde 
verzekeringspremies blijven evenwel verworven door de 
Verzekeraar. 
 
Elk opzettelijk of nalatig achter houden van informatie of elke 
foutieve verklaring (met uitzondering van een nalatigheid van 
beperkte omvang) tijdens de intekening op de Uitgebreide 
Nissan Garantie 5 of om nadien elke nalatigheid om een 
verbetering van de aan de Verzekeraar verklaarde informatie 
door te voeren:  
 
1.laat de Verzekeraar toe om zijn verantwoordelijkheid te 
herleiden of teniet te doen ; 
 
2.laat de Verzekeraar toe om het bedrag van de 
verzekeringspremie aan te passen, alsook de andere Algemene 
Voorwaarden van de Uitgebreide Nissan Garantie teneinde de 
nieuwe feitelijke omstandigheden te integreren, en 
 
3.laat de Verzekeraar toe om de Uitgebreide Nissan Garantie 5 
te verbreken in overeenstemming van de voorwaarden die 
hiertoe door de wetgever zijn aangereikt. 
 
Indien de Verzekerde de Verzekeraar of de Concessiehouder, 
hetzij moedwillig dan wel door nalatigheid (met uitzondering van 
een nalatigheid van beperkte omvang) niet informeert over een 
aanzienlijke wijziging in de omstandigheden die het risico op 
schade doet toenemen, dan zal de Verzekeraar de dekking op 
basis van de huidige Algemene Voorwaarden kunnen herleiden 
dan wel teniet doen. 
 
5-2Verzekeringspremies en andere taksen 
 
Het bedrag van de verzekeringspremie wordt aangegeven in de 
Kwijting van de Verzekering. 
In geval van gebrek aan betaling van een verzekeringspremie, of 
zelfs van een deel ervan, binnen de 10 dagen volgend op de 
vervaldatum, zal de Verzekeraar (los van zijn rechten op basis 
van de bepalingen van de Overeenkomst in het kader van een 
juridische procedure) of de Concessiehouder gerechtigd zijn om 
een aangetekende brief te verzenden aan de Verzekerde waarbij 
hij in gebreke wordt gesteld, waarna een schorsing van de 
Uitgebreide Garantie zal aanvangen 30 dagen na de verzending 
van hoger vermeld aangetekend schrijven naar het laatst 
gekende adres van de Verzekerde. Het gebrek aan betaling van 
een verzekeringspremie laat de Verzekeraar tevens toe om de 
Overeenkomst te ontbinden in overeenstemming met de 
voorwaarden die hiertoe door de wetgever zijn aangereikt 
 
 
6. BEHANDELING VAN DE AANVRAGEN TOT VERGOEDING 
 
6-1 Verplichtingen bij aanvraag tot vergoeding 
 
De Verzekerde dient een Nissan Concessiehouder schriftelijk of 
mondeling te verwittigen van elke Panne die mogelijk gedekt kan 
worden door de Uitgebreide Nissan Garantie 5tussen het 
moment waarop de Verzekerde de Panne vaststelt en uiterlijk 5 
werkdagen daaropvolgend. 
 
Onmiddellijk na het ogenblik van de Panne, dient de Verzekerde 
alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de verergering van 
de vastgestelde Panne te beperken opdat zijn goed door de 
Uitgebreide Nissan Garantie 5gedekt zou zijn. 
 
Elk gebrek aan naleving van hoger vermelde voorwaarden of elke 
verklaring van foute informatie m.b.t. een Panne kan de 

verantwoordelijkheid van de Verzekeraar beperken op basis van 
huidige Algemene Voorwaarden. 
 
6-2Regeling 
 
6-2-1Bedrag van de aanvragen tot vergoeding / plafond van 
de vergoedingen 
 
Het totale gedekte bedrag op basis van de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5 kan geenszins, onder welke omstandigheden dan 
ook, de residuele waarde van het Voertuigop moment van de 
Panne overschrijden. 
 
De verzekering van een mechanische of elektrische Panne dekt 
de minst dure interventie, namelijk de herstelling van de  
gebrekkige onderdelen en hun vervanging door andere originele 
Nissan onderdelen (nieuwe of ruil onderdelen). 
 
De Verzekerde blijft verantwoordelijk voor de betaling van de 
volgende zaken: 

- De kosten gelinkt aan de schade die niet gedekt wordt 
door de Uitgebreide Nissan Garantie 5 

- Elke overschrijding van de residuele (of rest) waarde 
van het Voertuig op het moment van de Panne. 

 
De herstellingen die gedekt worden onder de Uitgebreide 
Nissan Garantie 5 worden terugbetaald aan de 
Concessiehouder aan het van kracht zijnde tarief 
(reserveonderdelen en werkuren, in functie van het Nissan 
barema). 
De demontage werkzaamheden verricht in het kader van 
diagnostische doeleinden worden ten laste genomen door de 
Verzekeraar indien de schade wordt gedekt door de Uitgebreide 
Nissan Garantie 5. Indien dit niet het geval is, is deze kost ten 
laste van de Verzekerde. 
 
6-2-2Betaling van de vergoedingen 
 
De Verzekerde dient de Concessiehouder niet te betalen. De 
Verzekeraar zal de Concessiehouder direct vergoeden, beperkt 
tot het maximale bedrag van de goedgekeurde Herstellingskost. 
 
Bij het intekenen op de Uitgebreide Nissan Garantie 5geeft de 
Verzekerde hiertoe de toelating aan de Verzekeraar om in naam 
en voor rekening van de Verzekerdede vergoedingen die 
verschuldigd zijn volgen de bepalingen van deze Overeenkomst 
direct te betalen (herstellingskosten, sleepkosten, etc.) 
 
Alle geleden kosten die de dekking van huidige Uitgebreide 
Nissan Garantie 5overschrijden dienen onderdeel uit te maken 
van een akkoord tussen de Verzekerde en de Concessiehouder. 
 

7. HERROEPING/ VERBREKING VAN DE UITGEBREIDE 
NISSAN GARANTIE 5  

 
7-1Ontbinding en verbreking op initiatief van de Verzekerde 
 
Overeenkomstig de Wet dd. 4 april 2010 betreffende de 
marktpraktijken en de bescherming van de consument beschikt 
de consument over een termijn van 14 dagen, feestdagen 
inbegrepen, om zijn bestelling te ontbinden wanneer een 
overeenkomst op afstand (buiten de normale verkoopplaats van 
de verkoper) met hem wordt gesloten. 
De Verzekerde dient een afspraak te maken met zijn 
Concessiehouder of een schrijven te richten aan zijn 
Concessiehouder, teneinde zijn bestelling te ontbinden. 
 
7-2Verbreking op initiatief van de Verzekeraar 
 
In volgende gevallen kan de Verzekeraar de Uitgebreide Nissan 
Garantiemet onmiddellijke ingang verbreken, zonder dat een 
voorafgaande ingebrekestelling dient verstuurd te worden, zonder 
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voorafgaande tussenkomst van enige juridische autoriteit, zonder 
verplichting om enige compensatie of schadevergoeding aan de 
Verzekerde hiertoe te moeten betalen en zonder invloed op zijn 
overige rechten, mits een schriftelijke kennisgeving aan de 
Verzekerde wordt bezorgd: 
 
• indien bij de intekening op de Uitgebreide Nissan 
Garantie5foute of onvolledige informatie wordt verstrekt; 
• Indien de verzekeringspremie niet wordt betaald; 
• Indien er een substantiële wijziging in de omstandigheden 
plaatsvindt die het risico op schadegevallen vergroot ; 
• Indien de Verzekerde de instructies vermeld in sectie 3 van dit 
document niet heeft nageleefd, opzettelijk dan wel wegens een 
grove nalatigheid ; 
• Indien de Verzekerde in het geval van een Panne op 
frauduleuze wijze foute of onvolledige informatie heeft verstrekt 
aan de Verzekeraar, en deze informatie gevolgen heeft voor de 
evaluatie van de verantwoordelijkheid van de Verzekeraar; 
en 
• Indien de Verzekerde de Panne moedwillig of wegens grove 
nalatigheid heeft veroorzaakt. 
 
De contract sluitende partijen bevestigen expliciet dat de feiten 
zoals hierboven omschreven uitdrukkelijk ontbindende clausules 
betreffen. 
 
7-3Automatische verbreking 
 
De Uitgebreide Nissan Garantie5wordt verbroken voor het 
einde van de Dekking in volgende gevallen: 
 
• Indien, volgend op een voortdurend gebruik van het Voertuig 
buiten het land van de intekening op de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5, dit Voertuig opnieuw wordt ingeschreven in een 
ander land en, in ieder geval, indien het Voertuig wordt gebruikt 
buiten het land van de intekening op de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5voor een periode die 90 opeenvolgende dagen 
overtreft. 
 
• In geval van het totaal verlies van het Voertuig als gevolg van 
een ongeval, een brand, een explosie of een Panne waarvoor het 
Voertuig niet meer kan hersteld worden aan een lage kostprijs. 
 
• Indien het Voertuig werd gestolen en niet wordt teruggevonden 
binnen de 30 dagen na de aangifte van de diefstal bij de 
overheidsdiensten. 
 
De contractsluitende partijen bevestigen expliciet dat de feiten 
zoals hierboven omschreven uitdrukkelijk ontbindende clausules 
en/of voorwaarden betreffen, die de Verzekeraar toelaten om per 
aangetekend schrijven de ontbinding van huidige Overeenkomst  
in te roepen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder 
kennisgeving en zonder enige vergoeding voor de Verzekerde. 
 
7-4Terugbetaling van de verzekeringspremie 
 
In het geval dat de Overeenkomst wordt verbroken voor het 
verstrijken van de contractueel overeengekomen duurtijd (in 
functie van de duur of het aantal afgelegde kilometers), heeft de 
Verzekerde het recht om de terugbetaling van de 
verzekeringspremie die reeds betaald werd, te vragen. 
 
Een verzekeringspremie wordt terugbetaald voor de periode 
tijdens dewelke de Uitgebreide Nissan Garantie5niet langer 
van kracht is, maar waarvoor de premie werd gestort. Een pro 
rata berekening zal aangewend worden om het overblijvende 
saldo te bepalen in functie van de reeds verstreken duurtijd of de 
reeds afgelegde hoeveelheid kilometers, volgens het criterium dat 
reeds het verst gevorderd is. Indien er reeds een Panne werd 
vergoed, dan kan geen enkele terugbetaling bekomen worden. 
 
Indien de beëindiging van de Overeenkomst plaatsvindt tijdens de 
duur van de Fabrieksgarantie, m.a.w. voordat de Uitgebreide 

Nissan Garantie 5in werking treedt, dan zal de gehele 
verzekeringspremie worden terugbetaald. 
 
Geen enkele verzekeringspremie zal terugbetaald worden in 
geval van frauduleuze mededeling van informatie bij de 
intekening op de Uitgebreide Nissan Garantie 5. 

8. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 

 
NISSAN WEST EUROPE SAS,met een kapitaal van 4.254.000 
EURO is gevestigd te 78190 Trappes, Avenue Jean d’Alembert 
en ingeschreven bij het Handels- en Rechtspersonenregister te 
Versailles onder het nummer B 699 809 174. 
 
De ontvangen informatie maakt deel uit van het beheer van de 
informatieverwerking in het kader van de Uitgebreide Garantie, 
en wordt,indien toepasselijk, eveneens gebruikt voor de promotie 
van de producten en diensten voorgesteld door Nissan West 
Europe SAS in België. De bestemmelingen van deze gegevens 
zijn: NISSAN WEST EUROPE SAS, zijn Concessiehouders en 
dienstverleners belast met de diensten van uitgebreide garantie 
en bijstand, en eventueel van promotie voor de diensten en 
producten van NISSAN WEST EUROPE SAS. 
 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens beschikt u over een recht op toegang en 
verbetering van de informatie die u betreft, welke rechten u kan 
uitoefenen door u te richten tot NISSAN BELUX, NISSAN 
Services, 12 Bist – B-2630 Aartselaar en/ of tot de Commissie ter 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Boulevard de 
Waterloo 115 te 1000 Brussel. 
 
U kan zich eveneens, op  legitieme gronden, verzetten tegen de 
verwerking van de gegevens die u betreffen. 
 

9- OVERDRACHT VAN DE UITGEBREIDE NISSAN GARANTIE 
5  

9-1Automatischeoverdracht 
Enkel de Verzekerde, in zijn hoedanigheid van eigenaar van het 
Voertuig, is toegelaten om voordeel te trekken uit de huidige 
Uitgebreide Garantie. In geval van overdracht van het Voertuig 
aan een particulier of een handelaar die het Voertuig verwerft 
voor de uitvoering van zijn professionele activiteiten (met 
uitzondering van de gevallen bepaald in artikel 10.2), zal de 
Uitgebreide Garantie automatisch overgedragen worden aan de 
nieuwe eigenaar, die de hoedanigheid van Verzekerde verwerft 
onder de bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden. 
 
De nieuwe verworvenVerzekerde zal de Concessiehouder 
contacteren bij wie de Uitgebreide Garantie werd aangevat (bij 
voorkeur), of eender welke andere Concessiehouder, teneinde 
zijn gegevens te laten registreren om van de diensten die onder 
deze Algemene Voorwaarden worden bepaald, te kunnen 
genieten. 
 
9-2Schorsing van de Uitgebreide Garantie in geval van 
verkoop van het Voertuig aan een handelaar in de 
automobielindustrie 
Indien het Voertuig wordt verkocht aan een concessiehouder of 
een handelaar in de automobielindustrie met het oog op de 
wederverkoop ervan, zal de geldigheid van de Uitgebreide 
Nissan Garantie 5  geschorst worden voor de periode 
gedurende dewelke de concessiehouder en/of de handelaar in de 
automobielindustrie in het bezit van het Voertuig is. Enkel de 
nieuwe eigenaar (en dus niet de concessiehouder of enige 
handelstussenpersoon) kan genieten van de diensten bepaald in 
het kader van de voorwaarden van de Kwijting van de 
Verzekering en de Uitgebreide Nissan Garantie 5, en dit op 
voorwaarde dat de nieuwe eigenaar voldoet aan de voorwaarden 
bepaald in huidige Algemene Voorwaarden. 
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10. KLACHTEN/TOEPASSELIJKE RECHT 
/GESCHILLENBESLECHTING/VERJARING 

 
10-1Klachten 
 
De Verzekeraar belast met huidige verzekering is Nissan 
International Insurance – nr. 2 Portomaso Marina, The Quay, 
Portomaso STJ 4011, Malta. 
 
Indien de Verzekerde inlichtingen wenst te komen of klachten 
wenst te formuleren met betrekking tot de Uitgebreide Nissan 
Garantie 5 dan zal hij bij voorkeur eerst zijn Gebruikelijke 
Concessiehouder of eender welke andere Concessiehouder 
binnen het Nissan netwerk contacteren. 
 
Indien de Verzekerde niet tevreden is over de manier waarop zijn 
klacht wordt behandeld, dan zal hij contact opnemen met de 
Klantendienst van Nissan op 0800/17.311. 
 
Indien de Verzekerde ontevreden blijft, heeft hij het recht om 
beroep te doen op de Dienst Bemiddeling van de Banken - 
Kredieten en Investeringen bij de CBFA, de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen voor verzekeringsklachten. 
 
De Verzekerde kan te allen tijde zijn klacht overmaken aan de 
verantwoordelijke van de Dienst consumentenklachten bij de 
Commissie voor het Bankwezen te Malta op volgende 
coördinaten: NotabileRoad, Attard BKR14 Malta. 
 
110.2Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting 
 
Het Belgisch recht is van toepassing op de huidige Algemene 
Voorwaarden. 
 
In geval van betwisting omtrent de toepassing van huidige 
Uitgebreide Garantie, zal het geschil voorgelegd worden aan de 
rechtbank bevoegd binnen het gebied waarin de Verzekerde 
gedomicilieerd is. 
 
10-3Verjaring 
 
Geen enkele klachtUitgebreide Nissan Garantie 5kan, noch 
enige juridische actie in het kader van of m.b.t. dezeUitgebreide 
Garantie kan ingesteld worden na een periode van drie jaar 
nadat de oorzaak van deze klacht of juridische actie heeft 
plaatsgevonden, of nadat de betreffende partij hiervan kennis 
heeft genomen, of had moeten nemen. 
 
 
□ door het aanvinken van huidige box, aanvaard ik uitdrukkelijk 
dat mijn persoonsgegevens gebruikt zullen worden in het kader 
van direct marketing, per e-mail, dan wel per telefoon of per fax. 
 


