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ALGEMENE VERKOOP- EN
LEVERINGSVOORWAARDEN
Algemene
verkoop- en
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
I Algemeen
1. DezeI voorwaarden
Algemeen zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkom-

leveringsvoorwaarden

X Schadetaxatie
Indien wij
schadetaxatie hebben verricht, zullen wij aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten
X een
Schadetaxatie

in rekening
brengen,
een minimum
van verricht,
€ 100 exclusief
BTW.
kosten worden niet
in rekening
gebracht
Indien
wij een met
schadetaxatie
hebben
zullen wij
aan Deze
koper/opdrachtgever
de werkelijk
gemaakte
kosten
indien aan
ons een opdracht
wordt verstrekt,
wel de BTW.
levering
vankosten
een (andere)
ons wordt
sten betreffende
auto’s dan wel
daarvan
overige
toebehoren,
alsmede
op overeenkomsten
tot
in rekening
brengen, tot
metreparatie
een minimum
van € 100dan
exclusief
Deze
wordenauto
nietmet
in rekening
gebracht
1. Deze voorwaarden
zijn onderdelen
van toepassing
op alenonze
aanbiedingen
en alle
met ons
gesloten koopovereenkomovereengekomen.
keuring,taxatie,
reparatie en
onderhoud
auto’s. daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot
indien aan ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, dan wel de levering van een (andere) auto met ons wordt
sten betreffende
auto’s
dan welaan
onderdelen
2. Uitsluitend
deze algemene
voorwaarden
zijn aan
van auto’s.
toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, onXI Overmacht
(niet toerekenbare tekortkoming)
overeengekomen.
keuring,taxatie,
reparatie
en onderhoud
geacht een
eventueledeze
(eerdere)
verwijzing
van koperzijn
naar
eigen of andere
algemene
voorwaarden.
Wij wijzen
1. Wij zijn
niet gehouden(niet
tot nakoming
vantekortkoming)
enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van
2. Uitsluitend
algemene
voorwaarden
vanzijn
toepassing
op al onze
aanbiedingen
en overeenkomsten,
onXI Overmacht
toerekenbare
uitdrukkelijk
de een
eventueel
door(eerdere)
koper van
toepassing
van de hand.
een omstandigheid,
diegehouden
niet te wijten
aan onzevan
schuld
(waaronder
begrepen
nietdaartoe
of niet tijdige
levering
geacht
eventuele
verwijzing
vanverklaarde
koper naaralgemene
zijn eigenvoorwaarden
of andere algemene
voorwaarden. Wij wijzen
1. Wij zijn niet
tot is
nakoming
enige
verplichting
indien wij
gehinderd
zijn aan
als ons
gevolg van
door onze
krachtens
rechtshandeling
of in het verkeer
geldende
opvattingen
onzeaan ons
II Aanbiedingen
eneventueel
totstandkoming
overeenkomsten
uitdrukkelijk de
door koper van
toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
eentoeleveranciers),
omstandigheid, noch
die niet
te wijtenwet,
is aan
onze schuld (waaronder
begrepen
niet of
niet tijdigevoor
levering
rekeningdoor
komt.
1. Al onze
aanbiedingen onder
wat betreft prijzen,
modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief
onze toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze
II Aanbiedingen
enandere
totstandkoming
overeenkomsten
2. Wij zijn
in gevalkomt.
van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden
en niet bindend,
uitdrukkelijk
schriftelijk
is bepaald.
rekening
1. Al onzetenzij
aanbiedingen
onder
anderehet
wattegendeel
betreft prijzen,
modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief
door middel
schriftelijke
verklaring.
In gevalgerechtigd
van tijdelijke
zijn wij
de termijnen van
2. Een overeenkomst
komt
tot uitdrukkelijk
stand op hetschriftelijk
moment dat
order door
ons schriftelijk of langs elektronische weg
2. Wijvan
zijneen
in geval
van blijvende
overmacht
deovermacht
overeenkomst
metgerechtigd
koper buitengerechtelijk
te de
ontbinden
en niet bindend,
tenzij
het een
tegendeel
is bepaald.
overeenkomst
met
koper
te verlengen
met
de tijd gedurende
welke
de tijdelijke
overmacht
is geaccepteerd.
Wij
zijn
tevens
gerechtigd
genoegen
te
nemen
met
een
mondelinge
overeenkomst,
indien
schrifdoor
middel
van een
schriftelijke
verklaring.
In geval van
tijdelijke
overmacht
zijn wij geldt.
gerechtigd de termijnen van de
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg
telijke ofiselektronische
vastlegging
is uitgebleven.
XII Eigendomsvoorbehoud
overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.
geaccepteerd.
Wij zijn tevens
gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schrif3. Aanvullingen
en/of wijzigingen
van totisstand
gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten
1. De eigendom
van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofdetelijke ofop
elektronische
vastlegging
uitgebleven.
XII Eigendomsvoorbehoud
overeenkomsten,
gelden
indien en voor
zij door
beideovereenkomsten,
partijen schriftelijk
zijn vastgelegd.
van deze
overeenkomsten
niet aan
heeftkoper
voldaan,
zolangzaken
koperblijft
de vordering
uit hoofde
van de
verrichte uit hoofde3. Aanvullingen
opslechts
en/of wijzigingen
van zover
tot stand
gekomen
waaronder
annuleringen van gesloten
1. of
Deandere
eigendom
van alle door ons
verkochte
bij ons zolang
koper onze
vorderingen
4. Alle overeenkomsten,
daaronder
begrepen,
worden
aangegaan
onderschriftelijk
de opschortende
voorwaarde
of nog te
verrichten
werkzaamheden
uit dezeniet
of andere
overeenkomsten
nog de
nietvordering
heeft voldaan
en zolang
koper
overeenkomsten,wijzigingen
gelden slechts
indien en
voor zover
zij door
beide partijen
zijn vastgelegd.
van
deze of andere
overeenkomsten
heeft voldaan,
zolang koper
uit hoofde
van de
verrichte
van goedkeuring
door onze directie.
De overeenkomst
geacht
te zijnaangegaan
aangegaanonder
binnen
werkdagenvoorwaarde
na
onze vorderingen
wegens het
tekortschieten uit
in de
nakoming
door
koper van zodanige
verbintenissen
niet
4. Alle overeenkomsten,
wijzigingen
daaronder wordt
begrepen,
worden
detwee
opschortende
of nog te verrichten
werkzaamheden
deze
of andere
overeenkomsten
nog niet
heeft voldaan
enheeft
zolang koper
ondertekening
van de koopovereenkomst
indien
de directie
binnen diebinnen
periode
nietwerkdagen
heeft
voldaan,onze
waaronder
begrepen
vorderingen
terzake van
boete,
rente en
kosten.
van goedkeuring
door onze directie.c.q.
De orderbevestiging,
overeenkomst wordt
geacht
te zijn aangegaan
twee
na
vorderingen
wegens
het tekortschieten
in de
nakoming
door
koper van zodanige verbintenissen niet heeft
laten blijken
de order niet
accepteren.
2. Kopervoldaan,
is vóór volledige
betaling
vanvorderingen
de koopprijsterzake
met inbegrip
van eventuele
rente en kosten niet bevoegd het
ondertekening
vantede
koopovereenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft
waaronder
begrepen
van boete,
rente en kosten.
verkochte
aan derden
involledige
gebruik afbetaling
te staan,
tede
verpanden
aaninbegrip
derden van
overeventuele
te dragen.rente en kosten niet bevoegd het
III Prijzen
laten blijken de order niet te accepteren.
2. Koper
is vóór
van
koopprijsofmet
3.
In
het
geval
een
derde
te
goeder
trouw
de
eigendom
van
de
nog
niet
betaalde
zaken
gekregen en deze
1. TenzijIII
uitdrukkelijk
anders
vermeld,
gelden
onze
verkoopprijzen
voor
levering
af
bedrijf.
verkochte
aan
derden
in
gebruik
af
te
staan,
te
verpanden
of
aan
derden
over
teheeft
dragen.
Prijzen
derde de
koopsom
niet heeft
verbindt
zich
nubetaalde
reeds vooralsdan
een
bezitloosen deze
2. Tenzij1.uitdrukkelijk
anders vermeld,
zijn montage-,
serviceen transportkosten
alsmede
keuringskosten en kos3.verschuldigde
In het geval een
derde tenog
goeder
trouwvoldaan,
de eigendom
vankoper
de nog
niet
zaken heeft
gekregen
Tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld,
gelden onze
verkoopprijzen
voor levering
af bedrijf.
pandrecht
voor
te
behouden
en
voor
zover
mogelijk
te
vestigen
op
de
vordering
die
koper
op
deze
derde heeft.
ten rijklaar
maken
en
eventuele
fiscale
heffingen
anders
dan
BPM/BTW
niet
in
onze
prijs
begrepen.
derde
de
verschuldigde
koopsom
nog
niet
heeft
voldaan,
verbindt
koper
zich
nu
reeds
vooralsdan
een bezitloos
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service- en transportkosten alsmede keuringskosten en kosXIII Garantie
envoor
aansprakelijkheid
3. Ook nadat
de koopovereenkomst
totfiscale
stand is
gekomen
kunnen
rechten,
belastingen
en accijnzen
pandrecht
te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.
ten rijklaar
maken en eventuele
heffingen
anders
danwijzigingen
BPM/BTWinniet
in onze
prijs begrepen.
1. Door XIII
ons geleverde
alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop
aan de koper
doorberekend.
3. Ookworden
nadat de
koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen
Garantieauto’s
en aansprakelijkheid
gegeven1.(fabrieks-)garantie
conform
door ons
afgegeven
garantiebrochure
of enig
ander door ons verstrekt
4. Naastaan
de de
in lid
3 van
dit artikel
genoemde prijswijzigingen mogen tevens prijsverhogingen door de fabrikant en/
koper
worden
doorberekend.
Door ons geleverde
auto’s de
alsmede
onderdelen,
worden
gegarandeerd
in overeenstemming
met de daarop
garantiebewijs.
enige bepaling
in dezede
garantiebrochure
of in het
garantiebewijsofvoorkomende,
door
koper
of importeur
aande
deinkoper
doorberekend.
Indien
een prijsverhoging,
zoals bedoeld
in dit artikellid,
binnen
4. Naast
lid 3 worden
van dit artikel
genoemde
prijswijzigingen
mogen tevens
prijsverhogingen
door de
fabrikant en/
gegevenIndien
(fabrieks-)garantie
conform
door ons afgegeven
garantiebrochure
enig ander door
ons
verstrekt
niet wordt
nagekomen, Indien
vervaltenige
de garantie.
vervalt de garantie,
koper op ondeskundige
drie maanden
na het aan
sluiten
deworden
overeenkomst
plaatsvindt,
heeft
koper het recht
om bedoeld
binnen één
week
na de binnen
of importeur
de van
koper
doorberekend.
Indien
eende
prijsverhoging,
zoals
in dit
artikellid,
garantiebewijs.
bepalingIninieder
dezegeval
garantiebrochure
of in hetindien
garantiebewijs
voorkomende, wijze
door koper
met hetniet
verkochte
is omgegaanvervalt
of gedurende
de garantietermijn
technische
verandering
in koper
onderdelen
of uitrus- wijze
kennisgeving
van de prijswijziging
overeenkomst
te ontbinden.
drie maanden
na het sluitendevan
de overeenkomst
plaatsvindt, heeft de koper het recht om binnen één week na de
wordt nagekomen,
de garantie.
In ieder geval vervalt
de garantie,
indien
op ondeskundige
tingsstukken
vanverkochte
het gekochte
heeft aangebracht
of doen
aanbrengen door
niet geautoriseerde
die direct
5. Indienkennisgeving
de koper gebruik
van zijnde
recht
tot ontbinding
zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dient hij aan
van demaakt
prijswijziging
overeenkomst
te ontbinden.
met het
is omgegaan
of gedurende
de garantietermijn
technische
veranderingderden,
in onderdelen
of uitrusof indirect
in verbandvan
staan
datgene
waarvoor
een beroep
op de
garantie wordt
gedaan.
ons een5.vergoeding
betalen
van de
gemaakte
kosten,
die ontbinding
zijn vastgesteld
1% vaninde
inclusief
Indien de te
koper
gebruik
maakt
van zijn
recht tot
zoalsop
bedoeld
lidcatalogusprijs
4 van dit artikel,
dient hij aan
tingsstukken
hetmet
gekochte
heeft
aangebracht
of doen
aanbrengen
door niet
geautoriseerde derden, die direct
2. Indienofeen
onderdeel
binnen
de garantietermijn
van de auto
wordt vervangen,
blijft wordt
de oorspronkelijke
garantieBTW enons
BPM.
een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de catalogusprijs inclusief
indirect
in verband
staan
met datgene waarvoor
een beroep
op de garantie
gedaan.
termijn van
de auto
op dit vervangen
van kracht
(“geen
op garantie”).
6. Bij een
eventuele
prijsverlaging, die wordt doorgevoerd nadat kenteken deel Ia is aangevraagd, heeft koper geen
BTW
en BPM.
2. Indien
eenook
onderdeel
binnen deonderdeel
garantietermijn
van de
auto garantie
wordt vervangen,
blijft de oorspronkelijke garantie3. Onverminderd
dede
garantiebepalingen,
de beperkingen
daaraan
gesteld
doorgarantie
de wet alsmede
door die Europese
recht op6.teruggave
van de BPM,
voortvloeiende
uit deze
prijsverlaging.
Bij een eventuele
prijsverlaging,
die wordt
doorgevoerd
nadat kenteken deel Ia is aangevraagd, heeft koper geen
termijn van
auto ook op dit vervangen
onderdeel
van kracht
(“geen
op garantie”).
wet- en 3.
regelgeving,
die rechtstreekse
werking heeft
en die niet indaaraan
de wet gesteld
is geïmplementeerd,
sluiten wijdoor
terzake
7. Een (algemene)
prijsverlaging,
wordt
doorgevoerd uit
na deze
het aangaan
van de koopovereenkomst, maar vóór de
recht op teruggave
van dedie
BPM,
voortvloeiende
prijsverlaging.
Onverminderd
de garantiebepalingen,
de beperkingen
door de wet alsmede
die Europese
van de door
onsregelgeving,
afgeleverdedie
zaken
en verrichte
(reparatie)werkzaamheden
iedere verdergaande
aanfeitelijke7.levering,
geeft de prijsverlaging,
koper geen aanspraak
zodanige prijsverlaging.
Een (algemene)
die wordtop
doorgevoerd
na het aangaan van de koopovereenkomst, maar vóór de
wet- en
rechtstreekse
werking
heeft en die niet in deuitdrukkelijk
wet is geïmplementeerd,
sluiten wij
terzake
sprakelijkheid
uit
voor
alle
schade,
uit
welke
hoofde
dan
ook
ontstaan,
daaronder
begrepen
alle
directe
en
indirecte aanIV Verwijderingsbijdrage
feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.
van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande
schade,sprakelijkheid
zoals gevolgschade
bedrijfsschade,
behoudens
is veroorzaakt
dooralle
opzet
of grove
1. De koper
van een nieuwe auto dient naast de overeengekomen aankoopprijs tevens de telkens geldende
uit voorofalle
schade, uit welke
hoofdeaansprakelijkheid
dan ook ontstaan,die
daaronder
begrepen
directe
en indirecte
IV Verwijderingsbijdrage
schuld van
onzezoals
werknemers
en/of hulppersonen.
verwijderingsbijdrage
te een
betalen.
Eenauto
kenteken
wordtde
pas
verstrekt nadat de
verwijderingsbijdrage
is betaald.
schade,
gevolgschade
of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove
1. De koper van
nieuwe
dient naast
overeengekomen
aankoopprijs
tevens de telkens
geldende
4. Indienschuld
en voor
op ons enige
aansprakelijkheid
vanzover
onzeerwerknemers
en/of
hulppersonen. mocht rusten, uit welken hoofden dan ook, is deze aanV Mutaties
verwijderingsbijdrage te betalen. Een kenteken wordt pas verstrekt nadat de verwijderingsbijdrage is betaald.
sprakelijkheid
te
allen
tijde
beperkt
tot
hetenige
bedrag
waartoe wij verzekerd
4.
Indien
en
voor
zover
er
op
ons
aansprakelijkheid
mocht zijn.
rusten, uit welken hoofden dan ook, is deze aanWij zijn V
gerechtigd
zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brenMutaties
5. Ingeval
wij door de importeur
en/of
de fabrikant
geattendeerd
op een gebrek
sprakelijkheid
te allen tijde
beperkt
tot het worden
bedrag waartoe
wij verzekerd
zijn. aan een door ons geleverde
gen in de
auto’s,zonder
hun uitrusting
en/of
dat koper
daaraan
enigerlei recht
zou kunnen
Wijverkochte
zijn gerechtigd
voorkennis
of onderdelen
medewetenzonder
van koper
technisch
noodzakelijke
wijzigingen
aan te brenauto, dan
wel nieuw
onderdeel,
dat leidten/of
tot een
zogenaamde
terugroepactie,
dan
wij koper
daarvan
5.
Ingeval
wij
door
de
importeur
de
fabrikant
worden
geattendeerd
op stellen
een gebrek
aan een
door onverons geleverde
ontlenen.
gen in de verkochte auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen
wijld schriftelijk
in
kennis.
Indien
koper
zich
na
deze
schriftelijke
kennisgeving
niet
onverwijld
tot ons
kunnen onverauto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie,
dan stellen
wijwendt,
koper daarvan
VI Termijnen
ontlenen.
alle mogelijke
aanspraken
van koper
uit koper
dien hoofde
komen
te vervallen.
Dit brengt met
zich
mee dat
wij,
noch
de kunnen
wijld
schriftelijk
in
kennis.
Indien
zich
na
deze
schriftelijke
kennisgeving
niet
onverwijld
tot
ons
wendt,
1. Opgegeven
leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
VI Termijnen
importeur,
de fabrikant
aansprakelijk
zijnuitvoor
dientengevolge
koperDit
geleden
te zich
lijdenmee
schade.
allenoch
mogelijke
aanspraken
van koper
diendehoofde
komen te door
vervallen.
brengten
met
dat wij, noch de
schriftelijk
het tegendeel
is overeengekomen.
Bij niet “tijdige”
levering
dienen wij derhalve
schriftelijk
ge1. Opgegeven
leveringstermijnen
zijn indicatief
en nimmer
te beschouwen
als fataleeerst
termijnen,
tenzijinuitdrukkelijk
XIV Reparaties
importeur, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade.
breke teschriftelijk
worden gesteld.
het tegendeel is overeengekomen. Bij niet “tijdige” levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in ge1. OnzeXIV
aanbiedingen
betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet
Reparaties
2. Wij zijn
eerstteinworden
gebreke
nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt,
breke
gesteld.
bindend.1. Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet
e.e.a. onverlet
heteerst
bepaalde
in artikel
XI. 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt,
2. Wij zijn
in gebreke
nadat
2. Wij kunnen
het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaambindend.
VII Levering
en risico
overgang
e.e.a. onverlet
het bepaalde
in artikel XI.
heden aan
de kunnen
auto niethet
of retentierecht
niet geheel voldoet,
ook indien
het kosten
door ons verrichte
werkzaamheden
2. Wij
uitoefenen
op de auto,
indienvan
de eerdere
koper/opdrachtgever
de kosten
van de werkzaam1. Levering
(schriftelijke)
aankondiging te onzer keuze:
VII geschiedt
Leveringnaen
risico overgang
betreft. heden
Wij kunnen
hetauto
retentierecht
uitoefenen
het geschil
aanhangig
is gemaakt
bij een
rechter.
aan de
niet of nietook
geheel
voldoet,indien
ook indien
het kosten
van eerdere
door ons
verrichte
werkzaamheden
a. door 1.
terLevering
beschikkingstelling
van
het verkochte
aan ons adres;
geschiedt na
(schriftelijke)
aankondiging
te onzer keuze:
3. Indienbetreft.
na uitvoering
van
de
ons
opgedragen
werkzaamheden
en
kennisgeving
daarvan
aan
de
koper/
Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
b. door a.
aflevering
het verkochte aan
van koper
in Nederland.
door ter van
beschikkingstelling
vanhet
hetadres
verkochte
aan ons
adres;
opdrachtgever
denabetreffende
auto
niet
binnen
één week
na laatstbedoeld
tijdstip
is afgehaald,
zijn
wijde
gerechtigd
3.
Indien
uitvoering
van
de
ons
opgedragen
werkzaamheden
en
kennisgeving
daarvan
aan
koper/
2. Bij terb.beschikkingstelling
verkochte
aan
adres
behoeve
van koper dient koper binnen vijf dagen,
door aflevering vanvan
hethet
verkochte
aan
hetons
adres
vanten
koper
in Nederland.
om stallingskosten
in rekening
te brengen
het één
in ons
bedrijf
geldende tarief.
Stalling
geschiedt zijn
voorwij gerechtigd
opdrachtgever
de betreffende
autoconform
niet binnen
week
na laatstbedoeld
tijdstip
is afgehaald,
nadat het
ter beschikking van
staat,
verkochte
afons
te halen.
2. verkochte
Bij ter beschikkingstelling
hethet
verkochte
aan
adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen,
rekeningom
enstallingskosten
risico van de koper/opdrachtgever,
behoudens
ingeval
er bedrijf
sprakegeldende
is van schade
rechtstreeks
hetvoor
in rekening te brengen
conform het
in ons
tarief.die
Stalling
geschiedt
3. Bij aflevering
van
het verkochte
door ons aan
hethet
adres
van koper
koper onmiddellijk af te nemen.
nadat het
verkochte
ter beschikking
staat,
verkochte
af tedient
halen.
gevolg is
van opzet
of grove
schuld
onzerzijds.
rekening
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