
Hij koopt twee jaar terug de wagen
bij de BMW/Mini-dealer De Maas-
sche in Venlo. De auto is dan een
jaar oud. Op vakantie begeeft de
waterpomp het en moet er een
nieuwe worden geplaatst. 799
euro, te betalen aan de Italiaanse
garage. Terug in Nederland recla-
meert Thuis bij de verkoper, maar
die zegt niks te kunnen doen en
verwijst naar dealer BMW/Mini.
Maar ook daar willen ze niks van
een vergoeding weten. De garantie
op een waterpomp is twee jaar en
de fabrikant doet er uit coulance
nog eens een jaar bij. Dus drie jaar
garantie en daarna is het gebeurd. 

Klopt niet
Maar dat klopt toch niet, zeggen
advocaten Jessica Quik en Bart
Wernik van Van Diepen Van der
Kroef in Haarlem, die we raad
vragen. ,,Er is sprake van consu-
mentenrecht en op grond van
artikel 7:24 BW heeft de koper
jegens de verkoper recht op scha-
devergoeding. Volgens vaste juri-
sprudentie is een door de verkoper
al dan niet gegeven garantie niet
van belang, aangezien de koper op
grond van de wet recht heeft op

schadevergoeding in geval van een
non-conform product.’’ 

Hoe lang?
Dient de vraag zich aan hoe lang
een warmtepomp het normaliter,
zonder problemen, vol moet hou-
den.
Een waterpomp zou vijf jaar of
100.000 km mee moeten gaan. Op
de site van de ANWB zegt een
expert op een soortgelijke vraag
dat de levensduur sterk afhankelijk
is van het aantal kilometers. Gerard
Thuis maakt weinig gebruik van
zijn auto en komt niet verder dan
10.000 kilometer per jaar, dus de
teller staat nu op circa 30.000 kilo-
meter. De pomp had dus nu nog
niet stuk mogen gaan. Omdat de
auto vanaf het begin bij een dealer
is onderhouden, zouden die aspec-
ten in ieder geval geen negatieve
invloed mogen hebben op de le-
vensduur.
We benaderen De Maassche met de
visie van de advocaten en de bere-
kening van de levensduur. Ronnie
van Schilt van De Maassche hand-
haaft echter het eerder ingenomen
standpunt van de garage. ,,Wij
hebben niet de mogelijkheid gehad
om op basis van een eigen diagnose
vast te stellen of er sprake was van
non-conformiteit, dus een niet
goed functionerend product.’’ 

Diagnose
Ook de opmerking dat dat in dit
geval - wegens vakantie in Italië -
redelijkerwijze niet verlangd kon
worden, kan het standpunt van De

Maassche niet doen veranderen.
Van Schilt: ,,Nadat de diagnose in
Italië was gesteld, had er contact
met de Maassche Venlo dan wel
met Mini Pechhulp moeten wor-

den opgenomen om te kijken of er
mogelijkheden waren. Dit kan nu
helaas achteraf niet meer.’’ Thuis:
,,Wij hebben met de Mini pech-
hulp gebeld en toen de auto bij een

Italiaanse dealer laten maken.’’
Gerard Thuis laat het er dan maar
bij zitten. ,,Voor een rechtszaak is
het bedrag te klein. Het zal gaan
om een paar honderd euro en dan

heb ik ook nog een eigen risico bij
de rechtsbijstandsverzekering. Dus
het is klaar zo. Je kan wel rechten
hebben, maar het valt niet mee om
die te krijgen.”

Recht hebben
is nog geen
recht krijgen
Durk Geertsma

Gerard Thuis is zo blij met zijn
Mini Countryman. Totdat op va-
kantie in Italië de waterpomp
kapot gaat. Net buiten de fabrieks-
garantie. Maar betekent dit dat de
verkoper dan helemaal geen bijdra-
ge meer moet leveren in de vervan-
gingskosten?
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