
De Craftsman Marine dealer in uw land draagt de eindverantwoording dat 

de richtlijnen voor de service en garantie van Craftsman Marine worden 

nageleefd. Afhankelijk van de geldende wettelijke bepalingen in uw land 

kan het zijn dat de Craftsman Marine dealer speciale garantievoorwaarden 

hanteert. Dergelijke nationale garantievoorwaarden gelden alleen in  

het land waar de motor werd afgeleverd en worden in dat geval bij het 

service- en garantieboekje meegeleverd.

De internationale Craftsman Marine garantie dekt gebreken aan  

materialen en/of constructie voor een periode van vierentwintig (24)  

maanden of duizend (1.000) bedrijfsuren, wat zich als eerste voordoet, 

met een maximum van 500 bedrijfsuren per jaar, te beginnen vanaf de 

datum van inbedrijfstelling van de nieuwe motor. Wanneer deze periode 

eindigt en wanneer het inbedrijfstellingsformulier naar behoren is ingevuld  

en ingeleverd wordt de garantie verlengd met een periode van  

achtenveertig (48) maanden of tweeduizend (2.000) bedrijfsuren, wat 

zich als eerste voordoet. Gedurende deze verlengde periode beperkt  

de garantie zich tot de volgende onderdelen: niet-bewegende  

motoronderdelen, het vliegwielhuis, distributietandwielen, de krukas en de 

nokkenas. De bovengenoemde voorwaarden zijn alleen van toepassing bij 

gebruik in niet-commerciële pleziervaarttoepassingen. Indien er sprake is 

van een commerciële toepassing geldt na schriftelijke toestemming van 

Craftsman Marine een garantie gedurende twaalf (12) maanden of duizend 

(1.000) bedrijfsuren, wat zich als eerste voordoet.

Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de motor wordt  

vervangen, blijft de resterende garantietermijn van de motor ook 

voor dit onderdeel van kracht. De internationale Craftsman Marine  

garantie dekt geen gebreken aan motoren die betrokken zijn geraakt bij een  

ernstige aanvaring, brand of keldering. Ook motoren die zonder  

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Craftsman Marine zijn  

gemodificeerd vallen buiten de garantie. Hieronder vallen ook wijzigingen 

aan het injectie- en regelsysteem van de motor.

De garantie geldt niet voor onderdelen die op grond van normale slijtage-

processen moeten worden vervangen waaronder filters, pakkingen,  

V-snaren, impellers, slangen, etc. Vorstschade valt eveneens buiten de 

garantie van Craftsman Marine. Er kan onder geen beding aanspraak 

gemaakt worden op andere vergoedingen, zoals b.v. indirecte of  

gevolgschade, of renteverlies als gevolg van het defect raken van de motor.

De garantie geldt onder de volgende omstandigheden:

-  De motor is op een normale manier gebruikt en onderhouden volgens 

de geldende voorschriften van Craftsman Marine.

-  Alle voorgeschreven servicehandelingen zijn uitgevoerd bij het juiste 

aantal bedrijfsuren van de motor of de voorgeschreven onderhouds-

interval.

-  Er zijn geen verzegelingen verbroken en de motor werd niet overmatig 

belast.

-  De motor is deugdelijk geprepareerd tegen temperaturen onder  

het vriespunt.

-  Elk geconstateerd defect dient uiterlijk binnen 1 week na ontdekking  

van het gebrek schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan uw  

Craftsman Marine dealer.

-  Alle reparatiewerkzaamheden onder garantie zijn uitgevoerd door  

een Craftsman Marine dealer of door een door Craftsman Marine  

geautoriseerde werkplaats en er zijn voor deze reparatiewerkzaam-

heden uitsluitend originele Craftsman Marine onderdelen gebruikt  

(de vervangen onderdelen komen ter beschikking van de leverancier)

Aanspraak op garantie is uitgesloten indien u uw betalingsverplichtingen  

jegens de Craftsman Marine dealer niet bent nagekomen. Tenslotte is  

aanspraak op garantie tevens uitgesloten indien de oorzaak van het defect  

het gevolg is van:

-  Verwaarlozing en/of gebrekkig onderhoud

-  Het niet volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden van de motor 

(waarvan het service boekje als bewijs dient)

-  Oneigenlijk gebruik of overbelasting

-  Het gebruik van niet originele Craftsman Marine onderdelen

-  Veranderingen aan de motor die zonder schriftelijke toestemming  

van de fabrikant zijn uitgevoerd

-  Normale slijtage

-  Transport, distributie en/of opslag

Garantievoorwaarden motoren

Crafted with Craftsman Marine www.craftsmanmarinebenelux.nl


