ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOUT AUTO’S
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL BRABANT ONDER NUMMER 76793001

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en
diensten van van Hout auto’s;
1.2. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en worden mondeling,
schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en zijn – indien een termijn voor
aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven
termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij is slechts
geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen
termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht;
Artikel 2. OVEREENKOMSTEN
De koopovereenkomst dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Het
ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze overeenkomst
echter niet nietig. Een opdracht wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand
te zijn gekomen nadat de directie van Van hout auto’s deze heeft
bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De
inhoud van een overeenkomst met Van hout auto’s wordt bepaald door
deze algemene voorwaarden;
Artikel 3. PRIJZEN
3.1. Alle prijsopgaven zijn inclusief BTW. Bedrijfswagens worden altijd
aangeboden exclusief BTW;
3.2. Indien zich na het uitbrengen van een offerte een wijziging in één der
prijsbepalende factoren voordoet zoals belastingen, accijnzen en
dergelijke heffingen van overheidswege, is Van hout auto’s gerechtigd de
prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst
inmiddels tot stand is gekomen;
Artikel 4. BETALING
4.1. Betaling bij verkooptransacties dient voor of tijdens de aflevering te
geschieden. Betaling van overige facturen dient binnen 14 dagen na
factuurdatum te geschieden;
Artikel 5. ANNULERING
5.1. De wederpartij heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te
annuleren, ongeacht of Van hout auto’s in haar verplichtingen tekort is
geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De
wederpartij is gehouden om binnen één week na deze annulering Van
hout auto’s alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te
vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van het oorspronkelijk
overeengekomen factuurbedrag. Indien de wederpartij binnen 10 dagen
deze schade vergoeding niet heeft betaald, heeft Van hout auto’s het
recht de wederpartij schriftelijk mee te delen dat zij nakoming van de
gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de wederpartij geen
beroep meer doen op de annulering;
5.2. Bij annulering komen - naast de 15 % annuleringskosten - de
volledige kosten (100%) voor het aflevering klaarmaken voor rekening
van de wederpartij;
Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
6.1. De in de overeenkomst genoemde c.q. overeengekomen
leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij
benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij
uitdrukkelijk is aanvaard;
6.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder
geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n)
gedurende welke er sprake is van vertraging in de fabricage en/of
verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk
verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Van hout auto’s kan
worden toegerekend;
Artikel 7. TELEFOONGESPREKKEN
Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken mogen door Van hout
auto’s voor onbepaalde tijd worden opgenomen en opgeslagen worden
om de gemaakte afspraken vast te leggen.
Artikel 8. GARANTIE/RECLAME
8.1. Van hout auto’s verleent vanaf de datum van aflevering aan
wederpartij - mits schriftelijk overeengekomen - een garantie van 6 tot 24
op alle gebruikte auto’s;

8.2. Van hout auto’s heeft – mits van toepassing en bij verkoop van
auto’s - de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP)
gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de
koopovereenkomst. De wederpartij staat er voor in dat de op de
overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door NAP,
tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch
is, terwijl de wederpartij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft
ingestemd;
Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
Van hout auto’s is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of
de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens
toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien
wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst
tussen partijen;
Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD, CONSIGNATIE
10.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit
voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door
Van hout auto’s aan wederpartij krachtens enige overeenkomst
geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte
werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het
tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze
overeenkomsten. Nadat de wederpartij al haar verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen gaat het eigendom over naar de
wederpartij;
10.2. Van hout auto’s is bevoegd de geleverde zaken die in
overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn
gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een
ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en).
Wederpartij machtigt Van hout auto’s voor zoveel nodig onherroepelijk
om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich
bevinden.
10.3. Bij levering van een auto doet het feit dat de auto reeds op naam
van wederpartij staat, niets af van het eigendomsvoorbehoud. Zolang de
auto niet in eigendom op wederpartij (koper) is overgegaan, is de
wederpartij verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco ter
verzekeren en te doen onderhouden.
Artikel 11. RETENTIERECHT
Van hout auto’s is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot
afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een
opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Van
hout auto’s met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente
en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige onderdelen
genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Van hout auto’s is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als
gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar
verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen
uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als
enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot
schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld van Van hout auto’s of
leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 13. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij
niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen
volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een
passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen
nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo
dicht mogelijk benadert.
Artikel 14. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
14.1. De vestigingsplaats van Van hout auto’s is de plaats waar
wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Van hout auto’s moet voldoen.
Het Nederlands recht is van toepassing.
13.3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde
rechter.

