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Bij bestelbus.nl bepaal je zelf hoe je 
nieuwe bus wordt afgeleverd
Bij bestelbus.nl leveren we ieder voertuig af met 
onze TÜV gecertifi ceerde keuring. Dit betekent dat 
we elk voertuig optisch controleren en proefrijden 
inclusief snelweg. Deze keuring kun je altijd inzien op 
onze website. Ieder voertuig krijgt zonder meerprijs 
het Base afl everpakket, waarbij deze keuring is 
inbegrepen.

Als wij het voertuig naar aanleiding van deze keuring 
beoordelen met 3 of meer sterren kun je kiezen 
voor het afl everpakket Standard. Het voertuig 
wordt dan onder meer APK gekeurd en krijgt een 
onderhoudsbeurt bij afl evering. 

Je kunt kiezen voor extra zekerheid met ons Safe
afl everpakket.Hiermee wordt het voertuig afgeleverd met een uitgebreide garantie 
waarmee je altijd terecht kunt bij een garage in de buurt.

Met ons Class afl everpakket heb je al het bovenstaande maar heb je aanvullend de 
garantie om het voertuig om te ruilen als deze onverhoopt niet bevalt. Ook wordt het 
voertuig volledig schoon en met volle tank afgeleverd.

Uniek:
Voor zowel afl everpakket Safe als Class kun je kiezen om de standaard garantie van 3 
maanden te verlengen naar 1 of zelfs 2 jaar! Dit dien je bij aanvang te kiezen.

KIES JE AFLEVERPAKKET:
Base Standard Safe Class

Meest gekozen
Tot 180.000 km

Tot 180.000 km

Onderhoud - � � � + gratis 
vervangend 
vervoer bij 
reparatie in 
onze garage

APK - � � �

Brandstof - 20 liter 20 liter Volle tank

Garantie - - Real Garant 
3mnd* Elite 
dekking

Real Garant 
3mnd* Elite
dekking + 
omruilgarantie

Wassen & Poet-
sen

- Wassen Wassen Wassen & poetsen

Afl evering Direct 5 werkdagen 5-7 werkdagen 7 werkdagen

Tenaamstelling � � � �

Standaard € 0,- € 595,- € 795,- € 1095,-

Bij 1 jaar garantie - - € 1095,- € 1395,-

Bij 2 jaar garantie - - € 1445,- € 1745,-

De voordelen van Real Garant Elite dekking - 
vanaf pakket Safe 
 Reparatie bij een erkende garage bij jou in de buurt
 Snel uitsluitsel via de Real Garant servicedesk
 Geldig voor voertuigen tot 8 jaar, taxi en 
 koeriers/transportvoertuigen uitgesloten

Dekking volgens uitgebreide Elite voorwaarden



TUV Nord Occasion Check
Een grondige inspectie op 20 belangrijke punten zoals aandrijfl ijn, 
banden en cabine. Dit alles gedetailleerd vastgelegd en in 
overeenstemming met de inspectieregels van TÜV Nord. Elk voertuig 
wordt op deze punten nagekeken en onderworpen aan een proefrit, 
inclusief snelweg.  

APK
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk 
verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het 
milieu te beschermen. De APK is een momentopname. Deze keuring 
geeft geen garantie dat je voertuig de rest van het jaar veilig blijft 
en dat je een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige 
controle en onderhoud van het voertuig blijven dus belangrijk. De APK 
is geen vervanging van een onderhoudsbeurt. Daarom combineren wij 
in onze afl everpakketten APK en onderhoud.

Onderhoud
Als je kiest voor een onderhoudsbeurt dan wordt het voertuig in onze 
werkplaats te allen tijde gecontroleerd op onderstaande punten, zodat 
je nieuwe bestelbus het eerste jaar of de eerste 20.000km (welke eerst 
komt) veilig de weg op kan. 

  Olie en oliefi lter
  Luchtfi lter controleren, schoonblazen
  en eventueel vervangen
  AdBlue afvullen indien van toepassing

Daarnaast bekijken wij per voertuig aan de hand van leeftijd, 
kilometrage en fabrieksvoorschriften welke additionele 
werkzaamheden nodig zijn om het voertuig naar een 
onderhoudsniveau te brengen dat hierbij past. Deze werkzaamheden 
voeren wij dus alleen uit wanneer dat nodig is.
  
Garantie
Wij verkopen gebruikte voertuigen. Toekomstige storingen of 
mankementen komen bij een visuele keuring, testrit, onderhoud en 
APK niet (altijd) aan het licht. Om meer zekerheid te krijgen kies je 
voor aanvullende garantie* met het afl everpakket Safe of Class. Je 
betaalt hiervoor extra. Met het afl everpakket Base of Standard worden 
onze voertuigen dus zonder garantie afgeleverd. Je draagt dan zelf 
het risico op eventuele storingen of mankementen. 

*Lees wel goed de garantievoorwaarden door. Niet alles is gedekt in de garantievoorwaarden. 

Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied betreft heel Europa.

Vervangend vervoer
Vervangend vervoer maakt géén onderdeel uit van de voorwaarden.

Omruilgarantie
Indien het voertuig niet bevalt, kan het in de eerste maand worden 
omgeruild (tot maximaal 2.500 km)!

Geldigheid
Geldig op motor, versnellingsbak, aandrijving, transmissie, 
stuurinrichting, remmen, brandstofi nstallatie, elektrische installatie, 
koelsysteem, klimaatregeling, elektrisch comforttoebehoren, uitlaat en 
veiligheidssystemen, behoudens slijtage-onderdelen.

Vergoedingsstaffel
- 100% Vergoeding arbeidsloon 
- Vergoeding van onderdelen:
 - Kilometerteller tot: 100.000km - 100%
 - Kilometerteller tot: 120.000km - 80%
 - Kilometerteller tot: 140.000km - 60%
 - Kilometerteller vanaf: 140.000km - 40%
- De montagerichtlijnen van de fabrikant worden 
 hierbij in acht genomen.

TOELICHTING AFLEVERPAKKETTEN AANVULLENDE VOORWAARDEN
REAL GARANT ELITE DEKKING


