ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1.
1.1

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt met de bijbehorende betekenis:
Aanbod:
ALR:
Garantie:
Inkoop:
Klant:
Koop:
Levering:
Voertuig:

2.
2.1

2.2
2.3

een al dan niet elektronisch verzonden schriftelijk voorstel tot Koop, al dan niet gecombineerd met
Inkoop, van ALR expliciet gericht aan een potentiele Klant
Autobedrijf Lex Roelofs B.V. met KvK nummer 54313872
de door de Klant met ALR overeengekomen garantieregeling
de koop van een vervoermiddel van de Klant door ALR
de consument die een Voertuig koopt van ALR
de koop van een Voertuig
de dag van overdracht van het Voertuig en – indien van toepassing – het in te kopen
vervoermiddel
een door ALR te Koop aangeboden vervoermiddel

De totstandkoming van de Koop
Tussen de Klant en ALR komt een Koop tot stand zodra een Aanbod door de Klant is aanvaard en partijen een
koopovereenkomst hebben getekend. De aanvaarding van een Aanbod kan mondeling of schriftelijk geschieden. ALR
kan van de Klant verlangen dat deze de aanvaarding van het Aanbod schriftelijk bevestigt voordat een Koop tot stand
komt.
Alle offertes, aanbiedingen en mededelingen van ALR die niet voldoen aan de eisen van een Aanbod (waaronder
informatie op de internetsite van ALR) zijn geen aanbiedingen maar vrijblijvende en indicatieve verklaringen ten
aanzien van de voorraad Voertuigen.
De voorraad Voertuigen verandert voortdurend. Een Aanbod vervalt dan ook indien het niet terstond wordt aanvaard.

3.
3.1

Inhoud van de koopovereenkomst
ALR stelt een koopovereenkomst op. Deze bevat een omschrijving van het Voertuig, de daarvoor verschuldigde
koopprijs, eventuele aanvullende leveringen van ALR en de eventueel door de Klant gekozen Garantie alsmede, in
geval van Inkoop, een omschrijving van het in te kopen vervoermiddel van de Klant en de waarde die daaraan bij het
sluiten van de Koop is toegekend.

4.
4.1

Inkoop
Een Aanbod tot inkoop van een vervoermiddel van de Klant geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat het
vervoermiddel bij Levering de waarde bezit die daaraan door ALR bij het uitbrengen van het Aanbod op basis van
informatie van de Klant wordt toegekend. Indien deze waarde bij Levering om welke reden dan ook afwijkt is ALR
bevoegd om de Koop gedeeltelijk, dat wil zeggen ten aanzien van de Inkoop, te ontbinden.

5.
5.1

Betaling
Uiterlijk op dag van Levering dient het volledige aan ALR verschuldigde bedrag door de Klant te zijn voldaan, zonder
inhouding, verrekening of opschorting.
ALR is pas gehouden tot overdracht van het Voertuig en inname van de Inkoop indien en voor zover het volledige
door de Klant verschuldigde bedrag aan ALR is voldaan.
De Klant verkeert jegens ALR in verzuim indien hij het volledige aan ALR verschuldigde bedrag niet voldoet in
overeenstemming met artikel 5.1. Gedurende de periode dat de Klant in verzuim verkeert is hij aan ALR de wettelijke
rente verschuldigd over het volledige aan ALR verschuldigde bedrag.
ALR is bevoegd tot ontbinding van de Koop indien en voor zover de betaling van het volledige aan ALR verschuldigde
bedrag binnen drie (3) dagen na Levering nog niet aan haar is voldaan.

5.2
5.3
5.4

6.
6.1

Levering van het Voertuig
Bij Levering gaat het risico ten aanzien van het Voertuig en, in geval van Inkoop, ten aanzien van het in te kopen
vervoermiddel, over op de Klant respectievelijk ALR.

6.2

Zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Koop zullen de Klant en ALR een afspraak maken voor Levering.
Wijziging van de Levering is slechts mogelijk met overeenstemming van beide partijen.

6.3

ALR is bevoegd stallingskosten te rekenen van EUR 17 (exclusief BTW) per dag of gedeelte van de dag dat de auto
gestald wordt indien en voor zover het Voertuig niet bij Levering kan worden overdragen aan de Klant om redenen die
voor risico van de Klant komen.

7.
7.1

Eigendomsvoorbehoud
Indien ALR het Voertuig in afwachting van betaling van het volledige aan ALR verschuldigde bedrag reeds overdraagt
aan de Klant geschiedt dat onder voorbehoud van eigendom. Het Voertuig blijft eigendom van ALR totdat het
volledige aan ALR verschuldigde bedrag aan haar is voldaan. Indien deze betaling niet binnen een door ALR te
stellen termijn volgt is de Klant gehouden het Voertuig aan ALR te retourneren en ALR volledig schadeloos te stellen
van schade als gevolg van gebruik van het Voertuig.

8.
8.1

Garantie
Bij levering van het Voertuig draagt ALR alle beschikbare rechten uit hoofde van fabrieksgarantie ter zake het
Voertuig over aan de Klant. ALR garandeert nimmer dat het Voertuig nog aanspraak geeft op fabrieksgarantie.

8.2

Tenzij ALR en Koper schriftelijk anders overeenkomen verleent ALR geen garantie bij een Koop.

Paraaf ALR:

Paraaf Klant:

8.3

ALR biedt tegen meerprijs Garantie aan in de vorm van drie aanvullende garantie- en afleverpakketten:
A - Pakket Brons. ALR controleert de bandenspanning, het oliepeil, het ruitenwisser- en het koelvloeistofniveau. Het
Voertuig wordt verder zonder garantie geleverd.
B - Pakket Zilver. ALR controleert de bandenspanning, het oliepeil, het ruitenwisser- en het koelvloeistofniveau. Het
Voertuig wordt met twee maanden garantie met een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis geleverd.
C - Pakket Goud. ALR controleert de bandenspanning, het oliepeil, het ruitenwisser- en het koelvloeistofniveau. Het
voertuig wordt geleverd met een afleveringsbeurt, bestaande uit een nieuw oliefilter en motorolieverversing. Het
Voertuig wordt met drie maanden garantie geleverd.

8.4

De Klant kan slechts aanspraak maken op Garantie door het Voertuig in overleg met ALR ter reparatie aan te bieden
bij een door ALR aangewezen bedrijf.De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van werkzaamheden die op
eigen initiatief elders worden verricht. Bovendien vervalt alsdan de Garantie.

8.5

De Klant kan voor de duur van de garantiewerkzaamheden geen aanspraak maken op vervangend vervoer.

8.6

Uitgesloten van Garantie zijn:
-Defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in opdracht van ALR zijn verricht.

8.7
8.8
9.
9.1
9.2

9.3

10.
10.1
10.2

-Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten.
-Schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten
hieruit ook voor de Klant mochten ontstaan.
-Schade aan banden, audio, ruiten, airco en veranderingen aan het Voertuig die na Levering zijn aangebracht en
daaruit voortvloeiende defecten.
De verkoper vergoedt geen repatriëringskosten.
De garantie vervalt zodra het Voertuig meer dan 7.500 kilometer na Levering heeft gereden.
Aansprakelijkheid en overmacht
De schade van de Klant uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming van ALR is beperkt tot hetgeen op grond van
artikel 6:96 BW als schade wordt aangemerkt.
ALR is slechts aansprakelijk tot vergoeding van schade voor het bedrag dat door haar verzekeraar in het betreffende
geval wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van ALR is daarnaast beperkt tot de waarde van de door ALR geleverde
of te leveren prestatie in het kader van de Koop. ALR is jegens de Klant nimmer aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit of verband houdt met onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de Klant aan ALR verstrekte
informatie.
ALR is bevoegd tot opschorting van de nakoming van haar verplichtingen indien en voor zover haar met inachtneming
van artikel 6:75 BW een beroep toekomt op overmacht. Onder overmacht wordt in dat kader mede verstaan
maatregelen van overheidswege die voorkomen dat ALR haar verplichtingen kan nakomen, bedrijfsstoringen en
andere van buiten komende oorzaken waarop ALR geen invloed kan uitoefenen.
Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de overeenkomsten tussen ALR en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, is exclusief bevoegd om de geschillen te
beslechten die voortvloeien uit en/of samenhangen met de overeenkomst tussen ALR en de Klant.

Paraaf ALR:

Paraaf Klant:

