
 

 

 
Actievoorwaarden van de CARe-specialist 
 
Iedere klant van Care Schadeservice (niet zijnde een berijder van een lease-auto) die zijn auto laat 
repareren bij één van de vestigingen van Care en geen gebruik maakt van een vervangende auto, 
heeft recht op een gratis fiets indien het schadebedrag ten minste € 1.000,- bedraagt. 
 
Aan deze actie kunnen slechts particuliere klanten deelnemen. Derhalve zijn berijders van lease-auto’s, 
alsmede medewerkers van Care van deelname uitgesloten. 
 
Bij een schadebedrag van minder dan € 1.000,- en meer dan € 250,- kan de klant de fiets slechts 
verkrijgen met bijbetaling. Deze bijbetaling bedraagt € 50,- bij een schadebedrag vanaf € 500,- tot  
€ 1.000,-, en bedraagt € 75,- bij een schadebedrag vanaf € 250,- tot € 500,- (alle bedragen zijn 
inclusief BTW). 
 
Indien de klant meerdere afzonderlijke schades laat repareren binnen de actie-periode, mogen de 
schadebedragen bij elkaar opgeteld worden, voor zover nog geen gebruik is gemaakt van de actie. 
Deze actievoorwaarden zijn in dit geval onverkort van toepassing. 
 
Per klant wordt maximaal 1 fiets verstrekt, ongeacht de bijbetaling. 
 
Levering van de fiets vindt, voor zover mogelijk, direct bij de reparatieopdracht plaats. Indien de klant 
er de voorkeur aan geeft dat de fiets thuis afgeleverd wordt, dan brengt Care hiervoor 
afleveringskosten in rekening. Op het frame en de vork van de fiets ontvangt de klant 1 jaar garantie. 
 
Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties van Care Schadeservice. De 
actie duurt zolang de voorraad strekt. De geleverde fiets kan afwijken van de fiets zoals afgebeeld op 
het campagnemateriaal. 
 
Care is gerechtigd deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie aan te passen. Care 
behoudt zich tevens het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze actie met directe ingang te 
beëindigen. 
 
Care, noch de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden (waaronder worden begrepen 
leveranciers van Care), aanvaarden aansprakelijkheid voortkomend uit deze actie. Hieronder wordt 
onder andere begrepen aansprakelijkheid wegens niet geleverde fietsen, dan wel niet tijdig geleverde 
fietsen. 
 
Op deze actie zijn tevens de algemene voorwaarden van Care van toepassing. Deze algemene 
voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij Care Schadeservice. 
 
Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortkomend uit deze actie 
zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 
 


