Artikel 1: Aanbod en afsluiting van een overeenkomst
Het aankoopcontract wordt beschouwd als afgesloten op de dag van de ondertekening van de bestelbon door de
verkoper en de klant. Als de verkoper niet in staat is de bestelbon te bevestigen wanneer de bestelling wordt
geplaatst door de klant, zal de verkoper deze bestelling schriftelijk bevestigen binnen de drie dagen volgend op
bestelling. In dat laatste geval wordt ervan uitgegaan dat de verkoop is afgesloten op de dag van de bevestiging
van de bestelling door de verkoper.
Artikel 2: Aanvaarding van de bestelling
De klant mag naar believen het voertuig in al zijn vormen inspecteren en kan zich hierbij naar wens laten
begeleiden door een vakman van zijn keuze. De koper mag tevens een proefrit doen met het voertuig alvorens
zijn bestelling met kennis van zaken te bevestigen. Elke bestelbon die door een klant wordt getekend, verplicht
deze onherroepelijk, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
Artikel 3: Prijs
Behoudens andersluidende bepalingen gelden de prijzen netto bij levering op de vestiging van de verkoper en alle
belastingen en kosten zijn voor rekening van de klant. De belastingen zijn steeds die van toepassing op de
leveringsdatum.
Artikel 4: Aanbetalingen
Behoudens andersluidende overeenkomst moet een voorschot van 15 % van de verkoopprijs worden betaald bij
de afsluiting van de overeenkomst of de ondertekening van de bestelbon. Als de klant zijn verplichtingen niet
naleeft, met name als hij de prijs overeengekomen op het moment van de levering niet betaalt, blijft het voorschot
van rechtswege volkomen verworven door de verkoper. Als de verkoper de verkoop opzegt, wordt dit voorschot
teruggegeven aan de klant.
Artikel 5: Betaalwijze
Elke bestelling is cash betaalbaar bij het ophalen; elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot
is betaald.
Artikel 6: Niet-betaling en betalingsachterstand
Elke factuur die niet is betaald op haar vervaldag, zal van rechtswege interesten veroorzaken aan het wettelijk
tarief zonder voorafgaande ingebrekestelling. Het aan de verkoper verschuldigde saldo zal onder meer
vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75 voor interne
kosten, onverminderd een deel of alle eventuele gerechtskosten en alle andere kosten van allerhande aard die
gerelateerd zijn aan de invordering van de onbetaalde schuld en die de debiteur in rekening worden gebracht. Als
de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de klant een schadevergoeding van dezelfde orde
verschuldigd.
Artikel 7: Voorbehoud van eigendom
De eigendom van de voertuigen wordt in elk geval pas aan de klant overgedragen na de integrale betaling door
die laatste van de overeengekomen prijs. De klant moet alle nodige maatregelen treffen om de uitvoering van
deze clausule met betrekking tot het voorbehoud van eigendom te verzekeren.
Artikel 8: Leveringstermijn- en plaats
Behoudens andersluidende overeenkomst moeten de voertuigen en andere handelsartikelen worden opgehaald
op de commerciële zetel van de verkoper.
De verkoper en de klant geven de uiterste datum van de levering aan op de bestelbon. Als een dergelijke datum
ontbreekt, moet de verkoper het voertuig, zonder ongerechtvaardigde vertraging, leveren ten laatste 30 dagen
na de datum van het afsluiten van de overeenkomst. Als de bestelling echter op vraag van de klant is gewijzigd,
gaat de leveringstermijn pas van start op het moment dat de wijzigingen zijn overeengekomen.

Als de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum, zal de consument hem gelasten de levering
uit te voeren binnen een aanvullende termijn die aangepast is aan de omstandigheden. Als de verkoper geen
levering heeft verricht binnen de voornoemde aanvullende termijn, heeft de consument het recht een einde te
stellen aan de overeenkomst.
Als de koper weigert levering te ontvangen van het voertuig op de datum die overeengekomen is en tegen
volledige betaling, richt de verkoper een aangetekende brief tot hem waarmee hij in gebreke wordt gesteld om
zijn verplichtingen binnen de 10 dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen.
Om voldoening te krijgen, kan de verkoper via aangetekende brief eisen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd
of de overeenkomst beschouwen als onmiddellijk en van rechtswege geannuleerd.
Bij een annulering van de verkoop door de koper heeft verkoper zonder vormvereisten recht op een forfaitaire
schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs exclusief btw, met dien verstande dat het voorschot dat
de klant heeft betaald, als provisie op de opzeggingsvergoeding verworven blijft. In geval van een verkoop in het
kader van een margeregeling, gebeurt de berekening van de 15% op het bedrag inclusief btw.
Vanaf de kennisgeving van de annulering van de verkoop (mondeling door koper en schriftelijk bevestigd door
verkoper (via sms, app, mail …), kan de verkoper beschikken over het voertuig en andere handelsartikelen ten
gunste van een derde en kan de koper zich richten tot een andere verkoper zonder schadevergoeding voor de
annulerende koper.
Artikel 9: Overdracht van risico’s
De klant aanvaardt de risico’s met betrekking tot het voertuig van zodra hij het voertuig fysiek in bezit neemt, ook
als het voertuig wordt geleverd aan een derde die voor rekening van de klant handelt.
Artikel 10: Opzegging
Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag, kan de verkoper onmiddellijk van rechtswege en zonder
aanmaning de overeenkomst beschouwen als geannuleerd. De verkoper zal op dat moment gerechtigd zijn het
verkochte voertuig terug te nemen van de klant onverminderd de vergoeding van de geleden schade.
Artikel 11: Overmacht
Overmacht schort de leveringstermijnen op. De onmogelijkheid de levering uit te voeren, laat de verkoper toe een
einde te stellen aan de bestelling. De verkoper zal dan in geen geval een schadevergoeding of intresten
verschuldigd zijn.

Artikel 12: Voorstelling van de voertuigen op het web
De voorstelling van de voertuigen door de verkoper op zijn website en op andere websites die verwijzen naar zijn
onderneming, wordt louter gegeven ter informatie en vertegenwoordigt geen verkoopaanbod. Deze informatie
kan steeds gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving of enige verplichting. De koper erkent
uitdrukkelijk dat bovenvermelde informatie hiaten en onjuistheden kan bevatten (met name ten gevolge van
typefouten). De prijzen opgegeven op deze website of verkregen via de tussenkomst ervan, worden slechts
gegeven ter informatie en vertegenwoordigen geen verkoopaanbod.
Artikel 13: Onafhankelijkheid van clausules
Het feit dat de verkoper niet een of andere clausule aanwendt die in zijn voordeel is opgesteld in het kader van
deze algemene voorwaarden, mag niet geïnterpreteerd worden als een verzaking om hiervan gebruik te maken.
Article 14 : Geschillen
In geval van een geschil verbinden de verkoper en de koper zich ertoe om alles in het werk te stellen om tot een
minnelijke schikking te komen.
Als de koper een consument is, kan het geschil, bij gebrek aan een minnelijke schikking, voorgelegd worden aan
een verzoeningscommissie, zonder afbreuk te doen aan een rechtsgeding. Indien een partij het geschil aan de
verzoeningscommissie voorlegt, verbindt de andere partij zich ertoe om het reglement van de procedure voor
deze commissie na te leven.
De zetel van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO en het secretariaat zijn gevestigd in de
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Alle reglementen, formulieren en documenten staan ter beschikking op de website van de Commissie
(www.verzoeningautomoto.be). Ze kunnen eveneens schriftelijk of op een andere duurzame drager bezorgd
worden.
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Elk geschil met betrekking tot de onderhandelingen, de opstelling, de uitvoering en de ontbinding van deze
overeenkomst wordt voorgelegd aan de rechtbanken van Oost Vlaanderen afdeling stad GENT. De wettelijke
bepalingen die van toepassing zijn, zijn deze met betrekking tot het Belgisch recht.
Artikel 18: Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die verzameld worden betreffende de verspreide documenten, de verkoper en zijn
klanten, zijn bedoeld voor intern gebruik door de verkoper en de organismen die contractueel aan hem verbonden
zijn. Ze kunnen tevens worden gebruikt voor diensten na verkoop, voor veiligheidsgaranties en voor
klantenbeheer. De klant beschikt over het recht deze gegevens in te kijken, ze te laten rechtzetten en zich
kosteloos te verzetten tegen de verwerking ervan of de aanwending ervan voor communicaties met het oog op
direct marketing.

