ALGEMENE VOORWAARDEN
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:
Online aankoopreservering
De online aankoopreservering van een YZF-R1M wordt aangeboden door Yamaha Motor Europe N.V., haar
nevenvestigingen en filialen (samen en afzonderlijk "Yamaha Motor Europe"). Tenzij anders aangegeven, worden
met Yamaha Motor Europe alle nevenvestigingen en filialen bedoeld.
De online aankoopreservering van een YZF-R1M is mogelijk vanaf 28 oktober 2018 voor een beperkt aantal
exclusieve YZF-R1M-motorfietsen voor de adviesprijs van £ 19.399. De mogelijkheid om een motorfiets te
reserveren is afhankelijk van het aantal beschikbare YZF-R1M’s in het betreffende land. Per klant kan slechts één
YZF-R1M-motorfiets worden gereserveerd en de reservering is niet overdraagbaar.
Zodra u hebt gereserveerd, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw reservering. Binnen 3
werkdagen na de ontvangstbevestiging van uw reservering bevestigt Yamaha Motor Europe per e-mail de
voorlopige toewijzing van een YZF-R1M-motorfiets aan u. Om het koopcontract voor de YZF-R1M te sluiten, moet
u binnen 14 kalenderdagen langsgaan bij de dealer die u via het reserveringssysteem hebt gekozen. Neem daarbij
een afdruk mee van de e-mail waarin de voorlopige toewijzing wordt bevestigd. Na het sluiten van het
koopcontract zal de dealer de verwachte levertijd aan u doorgeven. Mocht u niet tot een overeenkomst komen
met de dealer die u via het reserveringssysteem heeft geselecteerd, dan kunt u een andere dealer kiezen voor het
sluiten van het koopcontract (zie de lijst met motorfietsdealers in de dealer locator op de Yamaha Motor website
van
uw land; neem ook naar deze dealer de afdruk mee van de e-mail waarin de voorlopige toewijzing wordt
bevestigd). Wij wijzen u erop dat het koopcontract in ieder geval moet worden gesloten binnen 14 kalenderdagen
na de verzending van de e-mail waarin de voorlopige toewijzing wordt bevestigd.
De naam van de koper in het koopcontract moet exact dezelfde naam zijn als de naam die op de online reservering
is vermeld. Als dit niet het geval is, dan zijn de online reservering en de voorlopige toewijzing van de YZF-R1Mmotorfiets ongeldig. Yamaha Motor Europe is geen partij bij het koopcontract voor de YZF-R1M-motorfiets dat u
met de dealer sluit.
Wanneer het koopcontract voor de YZF-R1M, om welke reden dan ook, niet binnen 14 kalenderdagen na de
verzending van de e-mail waarin de voorlopige toewijzing wordt bevestigd, wordt gesloten, dan zijn uw reservering
van de YZF-R1M-motorfiets en de Yamaha Racing Experience ongeldig.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe nodigt alle MY2019 R1M-bezitters uit om in de lente van 2019 naar een Yamaha Racing
Experience-evenement te komen om te rijden op een van de grote Europese circuits die zijn geselecteerd door
Yamaha Motor Europe, onder voorbehoud van de capaciteit van de Yamaha Racing Experience. U dient tijdens uw
online reservering van een R1M uw voorkeur op te geven voor één van de Yamaha Racing Experienceevenementen. Wanneer u aangeeft belangstelling te hebben voor de Yamaha Racing Experience, dan stuurt
Yamaha Motor Europe u binnen 3 werkdagen na het sluiten van het koopcontract een e-mail met uw persoonlijke
inloggegevens voor de Yamaha Racing Experience-website. U moet zich aanmelden voor de Yamaha Racing
Experience via de Yamaha Racing Experience-website. Zodra u zich hebt aangemeld, ontvangt u een
ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Ontvangen aanmeldingen voor de Yamaha Racing Experience worden
binnen 5 werkdagen na de verzending van de e-mail met de ontvangstbevestiging bevestigd. Het Bureau dat voor
Yamaha Motor Europe de Yamaha Racing Experience organiseert, zal telefonisch of via e-mail contact met u

opnemen voor nadere informatie over het evenement. Hiertoe zal het Bureau namens Yamaha Motor Europe uw
persoonsgegevens verwerken.

Yamaha Motor Europe biedt u één gratis overnachting aan in een hotel, evenals een welkomstdiner, een
routebeschrijving en één volle dag op de Yamaha Racing Experience. Eventuele extra hotelovernachtingen moeten
rechtstreeks
met het Bureau worden geregeld en zijn voor eigen rekening. Hierop kunnen de algemene voorwaarden van het
Bureau van toepassing zijn. Yamaha Motor Europe is geen partij bij het contract tussen u en het Bureau. Het
Bureau verwerkt uw persoonsgegevens als zelfstandig gegevensbeheerder volgens de geldende wetgeving op het
gebied van gegevensbescherming.
U bent zelf verantwoordelijk voor de heen- en terugreis naar en van het racecircuit, uw rijklare YZF-R1M, geschikte
race-uitrusting, uw fysieke en mentale gezondheid en een goed humeur.
Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs voor de YZF-R1M. U
dient voor de juiste verzekeringen te zorgen. Houd er rekening mee dat motorracen als "gevaarlijke sport" wordt
beschouwd door verzekeraars.
Indien Yamaha Motor Europe (of het Bureau namens ons) van oordeel is dat uw YZF-R1M en/of uzelf niet in staat
is om op het circuit te rijden en een risico vormt (voor uzelf en voor anderen) dan behouden wij ons het recht voor
om uw deelname voorafgaand en tijdens het evenement te weigeren of te beëindigen.
Uw uitnodiging voor de Yamaha Racing Experience is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
Annuleren
Enkel nadat u uw aanwezigheid bij de Yamaha Racing Experience schriftelijk hebt bevestigd bij het Bureau, en het
Bureau uw aanwezigheid bij Yamaha Motor Europe heeft bevestigd, is uw deelname is vastgesteld. Wanneer u uw
deelname aan de Yamaha Racing Experience wilt annuleren, dient u het Bureau hiervan zo snel mogelijk via e-mail
in kennis te stellen. De contactgegevens voor annuleringen kunt u terugvinden in de correspondentie van het
Bureau. Bij een annulering tot 7 dagen vóór aanvang van het evenement zullen er geen kosten in rekening worden
gebracht. Wanneer u uw deelname niet uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van het evenement annuleert en u niet
deelneemt aan het evenement dan zal het Bureau de kosten voor het hotel bij u in rekening brengen. Yamaha
Motor Europe is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding en kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele kosten en schade, zoals de kosten voor annulering van het hotel en de reiskosten. Ook voor het
annuleren van extra gereserveerde hotelovernachtingen kunnen kosten in rekening worden gebracht (raadpleeg
hiervoor de annuleringsvoorwaarden van het hotel).
Yamaha Motor Europe kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Yamaha Racing Experience,
om welke reden dan ook, wordt uitgesteld of geannuleerd of wanneer uw deelname wordt verzet, geannuleerd of
geweigerd. Yamaha Motor Europe is in geen geval verplicht tot het betalen van schadevergoeding, waaronder de
vergoeding van door u gemaakte kosten.
Uw deelname aan de Yamaha Racing Experience is voor eigen risico. Tijdens uw deelname aan/aanwezigheid bij de
Yamaha Racing Experience bestaat, gezien de aard van het evenement, het risico op letsel. Yamaha Motor Europe
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en verlies en beschadiging van uw eigendommen, ongeacht de
oorzaak hiervan, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Yamaha Motor Europe. De
aansprakelijkheid van Yamaha Motor Europe is in ieder geval maximaal beperkt, voor zover toegestaan door de
wet.
Algemeen

Yamaha Motor Europe kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 18 oktober 2018
Yamaha Motor Europe kan persoonsgegevens verwerken. Raadpleeg ons privacybeleid op https://www.yamaha-

motor.eu/nl/nl/privacy/ voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden voor klanten worden uitsluitend voorgelegd aan de
bevoegde rechtbank in Amsterdam.
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