
 
 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE EN TOEWIJZING 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:  

Registratie voor koopofferte  

De YZF-R1M online registratie voor koopofferte wordt aangeboden door Yamaha Motor Europe N.V., haar 

nevenvestigingen en dochterondernemingen (samen en afzonderlijk aangeduid als 'Yamaha Motor Europe'). 

Tenzij hierna anders genoemd, vallen onder alle verwijdingen naar Yamaha Motor Europe ook alle 

nevenvestigingen en dochterondernemingen.  

De online registratie voor aankoop van de YZF-R1M is mogelijk vanaf 29 juni 2019 via de website 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ gedurende een beperkte periode voor de aanbevolen verkoopprijs vanaf  

€ 28.999,00 incl. BTW. Onze levering aan klanten is afhankelijk van het aantal beschikbare YZF-R1M's in het 

land van verblijf van de klant. Een persoon kan zich voor slechts één (1) YZF-R1M-moter registreren en de 

registratie is niet overdraagbaar.  

Na registratie ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging van je registratie. Binnen 3 werkdagen na de 

ontvangstbevestiging van je registratie bevestigt Yamaha Motor Europe je voorlopige toewijzing van een YZF-

R1M-motor per e-mail. Deze e-mail ter bevestiging van voorlopige toewijzing wordt verzonden naar het e-

mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven. Deze e-mail ter bevestiging van voorlopige toewijzing is 

niet overdraagbaar.  

Ga binnen 14 dagen nadat je de e-mail ter bevestiging van de voorlopige toewijzing hebt ontvangen naar de 

dealer die je in het registratiesysteem geselecteerd hebt. Neem de uitgeprinte e-mail waarin de voorlopige 

toewijzing wordt bevestigd met mee om de overeenkomst voor de aankoop van de YZF-R1M af te ronden met 

de dealer. De dealer bevestigd de verwachte leveringstermijn bij het sluiten van de overeenkomst. Mocht het 

zo zijn dat je geen overeenstemming bereikt met de dealer die je via het registratiesysteem hebt geselecteerd, 

dan kun je van dealer veranderen (de YZF-R1M-dealers vind je in de Dealer Locator op de website van Yamaha 

Motor van jouw land) om alsnog een aankoopovereenkomst af te ronden (neem de uitgeprinte e-mail waarin 

de voorlopige toewijzing bevestigd wordt ook mee naar die dealer).  

Houd er ook rekening mee dat de afronding van de aankoopovereenkomst in geen geval langer mag duren dan 

14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de e-mail met de bevestiging van de voorlopige toewijzing 

naar jou is verzonden. De naam van de koper op de aankoopovereenkomst contract moet exact hetzelfde zijn 

als de naam die je hebt opgegeven tijdens de online registratie. Als dat niet het geval is, is de online registratie 

en de voorlopig toewijzing van een YZF-R1M-motor niet geldig. Yamaha Motor Europe is geen partij bij je 

aankoopovereenkomst met een dealer voor de aankoop van een YZF-R1M-motor. Als, om welke reden dan 

ook, de aankoopovereenkomst voor de YZF-R1M niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van 

verzending van de e-mail met voorlopige toewijzing is gesloten, vervalt je registratie voor de YZF-R1M-motor. 

Tijdens de online registratie kun je aangeven dat je belangstelling hebt voor het bijwonen van een Yamaha 

Racing Experience-evenement. Je kunt dit doen in je online registratie wanneer je je registreert voor de 

aankoop van de YZF-R1M. Als je belangstelling hebt getoond voor de Yamaha Racing Experience, stuurt 

Yamaha Motor Europe je binnen 3 werkdagen na het sluiten van je aankoopovereenkomst een e-mail met je 

persoonlijke inloggegevens voor de Yamaha Racing Experience-website. Op de Yamaha Racing Experience zijn 

afzonderlijke voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te vinden: [Terms & Conditions].  

Algemeen  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_nl-nl.pdf


Yamaha Motor Europe kan deze algemene voorwaarden op elk moment herzien.  

Laatste wijziging van deze algemene voorwaarden: 25 maart 2021  

Yamaha Motor Europe kan persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over hoe we je persoonlijke 

gegevens gebruiken, verwijzen we je naar ons privacybeleid: http://www.yamaha-

motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Enige geschillen die voortkomen uit 

deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, 

Nederland.  
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