EUROPEES BANDENLABEL

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN

VERKOOPPUNTEN
VAN BANDEN EN VAN VOERTUIGEN MET NIEUWE BANDEN
Verkooppunt

Een verkooppunt is een plaats waar banden
worden uitgestald of opgeslagen en te koop
worden aangeboden aan eindgebruikers. Hierbij
horen autotoonzalen, met betrekking tot aan
eindgebruikers te koop aangeboden banden die
niet op de voertuigen gemonteerd zijn.

Nieuw voertuig?

Verkoopt u in het verkooppunt een
nieuw voertuig?

Artikel 6 is van toepassing

JA

NEE

Wie monteert de banden?

1.

Gebruikt voertuig?

Gebruikte
banden?
Gebruikte
banden?

Verkoopt
u gebruikte
alleen gebruikte
of
Verkoopt
u alleen
of
gemonteerde
eerdereerder
gemonteerde
z.g.a.n. z.g.a.n.
(demo)banden?
(demo)banden?

JA

Verkoopt u een gebruikt voertuig en
levert u hierbij nieuwe banden die
ook op de koopovereenkomst of de
factuur staan?

Wie monteert (nieuwe / alternatieve)
set banden op nieuw te verkopen
voertuig?
1. Het autobedrijf of de importeur ná
eerste registratie van het voertuig.
2. De voertuigfabrikant of de
importeur vóór eerste registratie
van het voertuig.

JA

2.

NEE

JA
NEE

Nieuwe banden?

Verkoopt u in het bedrijf / vanuit de
werkplaats nieuwe banden?

Geen verdere verplichtingen
NEE

Keuze uit diverse merken?

De Europese Verordening 1222/2009
over het bandenlabel is niet van
toepassing.

Kan de klant vooraf kiezen uit
meerdere bandenmerken?

JA

JA

NEE

Keuze uit diverse maten?

Specifieke band?

Kan de klant vooraf kiezen welke
specifieke band (merk / type / maat)
OEM gemonteerd wordt?
Klant koopt een band ter vervanging
van OEM gemonteerde band of voor
een reeds geregistreerd voertuig.

De klant koopt een nog niet gemonteerde band. Is deze band zichtbaar
voor de klant?

U verstrekt informatie aan de klant over:
- de brandstofefficiëntieklasse (A t/m G)
- de klasse grip op nat wegdek (A t/m G)
- de klasse extern afrolgeluidemissie
- de gemeten waarde afrolgeluidemissie (dB).

Kan de klant vooraf kiezen uit
meerdere wiel- of bandmaten?

Geen verdere verplichtingen

Sticker of etiket tonen

JA

Voor C1- en C2-banden zorgt u
ervoor dat:
- sticker (met bandenlabel) op de
band zichtbaar is, óf
- etiket (met bandenlabel) in de
onmiddellijke nabijheid van de
band op een duidelijk zichtbare
plaats is aangebracht.

NEE

JA

NEE

Voor verkoop

Kan de klant vooraf kiezen uit
Keuze uit
diverse
maten?
meerdere
wielof bandmaten?

NEE

Artikel 5 is van toepassing

Zichtbaarheid?

JA

Na verkoop

U vermeldt op de factuur of samen met de
factuur de volgende informatie:
- de brandstofefficiëntieklasse (A t/m G)
- de klasse grip op nat wegdek (A t/m G)
- de gemeten waarde afrolgeluidemissie (dB).

Er is geen keuze, dus geen informatie in
technisch reclamemateriaal van het nieuwe
voertuig.
De Europese Verordening 1222/2009 over het
bandenlabel is niet van toepassing.

Informatie in reclamemateriaal

In het verkooppunt wordt een keuze geboden
aan de klant die een nieuw voertuig wil
kopen. Informatie over het bandenlabel moet
opgenomen zijn in het technisch reclamemateriaal.
Technische reclamematerialen zijn: technische
handleidingen, brochures, folders en catalogi
(zowel gedrukt als elektronisch, bijvoorbeeld
cd, dvd en website), waarin de specifieke
technische parameters van de verschillende
bandensoorten staan.

Dit stroomschema is een initiatief van RAI Vereniging in samenwerking met BOVAG, VACO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

