
Algemene Verkoopvoorwaarden 
Algemene leveringsvoorwaarden van Network4Cars Trading B.V. te NieuwVennep, geregistreerd in het 

handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 28094651, v2019.1. 

 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden (“Algemene Verkoopvoorwaarden”) zullen de volgende 

definities gebruikt worden met de volgende betekenissen, tenzij anders staat aangegeven: 

 

• Verkoper: de gebruiker van de Algemene Verkoopvoorwaarden;  

• Koper: de wederpartij van Verkoper;  

• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.  

 

Artikel 2. Algemeen 

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten 

en op alle aanbiedingen, offertes en aanvaardingen gedaan door Verkoper.  

2. Voor zover Koper in zijn offerte, aanbod of aanvaarding verwijst naar andere 

algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

3. Vernietigbaarheid of nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene 

Verkoopvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig 

zijn of vernietigd worden, heeft Verkoper het recht de betreffende bepaling(en) te 

vervangen door een andere bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. Koper verbindt 

zich hierbij deze nieuwe bepaling te accepteren.  

5. Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Verkoopvoorwaarden te 

wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden voor bestaande en 

nieuwe Overeenkomsten. Indien het niet gaat om de vervanging van een nietige, 

vernietigbare of vernietigde bepaling als bedoeld in het vorige lid, geldt voor 

bestaande Overeenkomsten dat Koper het recht heeft om de wijziging en/of 

aanvulling te verwerpen binnen veertien (14) dagen nadat hij van de betreffende 

wijziging en/of aanvulling op de hoogte is gesteld. Indien Koper de wijziging of 

aanvulling schriftelijk verwerpt, blijven voor de bestaande Overeenkomst(en) de 

oorspronkelijke Algemene Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.  

 

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst  

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte een 

termijn voor aanvaarding is genoemd.  

2. Behoudens andersluidende afspraken zijn de prijzen die genoemd worden in de 

offerte of het aanbod van Verkoper exclusief btw, service-, aflever-, transport- en 

administratiekosten.  
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3. Behoudens andersluidende afspraken luiden de prijzen die genoemd worden in de 

offerte of het aanbod van Verkoper in euro.  

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige transacties. 

5. De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding Verkoper 

heeft bereikt of wanneer Verkoper het bod van Koper accepteert.  

6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte 

opgenomen aanbod, is Verkoper daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt 

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper 

anders aangeeft.  

7. Aan handgeschreven aanpassingen in offertes, aanbiedingen en aanvaardingen 

kunnen geen rechten worden ontleend zonder de uitdrukkelijke separate schriftelijke 

instemming van Verkoper vastgelegd in een nieuwe order. 

8. Koper kan de Overeenkomst niet annuleren, tenzij met instemming van Verkoper. In 

dat geval of als Koper weigert om aan zijn verplichtingen te voldoen is Koper 

onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding te vorderen een 

vergoeding verschuldigd van minimaal 15% van de overeengekomen koopprijs.  

9. Koper draagt zorg voor het tijdig verstrekken van alle gegevens, waarvan Verkoper 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te 

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien 

deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is Verkoper gerechtigd hetzij de 

Overeenkomst te annuleren hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten 

en eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld kosten voor opslag) die als gevolg van 

de vertraging zijn ontstaan aan Koper in rekening te brengen. Gedurende de periode 

van vertraging ligt het risico ten aanzien van de voertuigen bij Koper. 

 

Artikel 4. Doel  

1. Verkoper staat er niet voor in dat de voertuigen geschikt zijn voor het doel waarvoor 

Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Verkoper kenbaar is 

gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. 

2. Verkoper levert de documenten conform de Overeenkomst en garandeert niet dat de 

voertuigen daarmee kunnen worden geregistreerd. Registratie is en blijft de 

verantwoordelijkheid van de Koper.  

 

Artikel 5. Levering 

1. Levering van de voertuigen vindt plaats op het adres van Verkoper, tenzij in de 

Overeenkomst anders is overeengekomen.  

2. In de Overeenkomst zal een indicatieve leveringstermijn worden opgenomen. Hier 

kunnen door Koper geen rechten aan worden ontleend. Bij overschrijding van deze 

termijn heeft Koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding. 

3. Behoudens andersluidende afspraken zullen de voertuigen geleverd worden aan 

Koper op het moment dat de voertuigen betaald en gereed zijn.  
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4. Koper is verplicht de voertuigen af te nemen op het moment dat Verkoper de 

voertuigen bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment waarop de 

voertuigen volgens de Overeenkomst ter beschikking (moeten) worden gesteld. De 

Koper moet het in ieder geval daarheen geleiden dat levering kan geschieden binnen 

een week na het bericht van Verkoper dat de voertuigen gereed zijn voor aflevering 

en, indien van toepassing, klaar zijn voor transport. Blijft Koper met voornoemde 

verplichtingen in gebreke of vindt levering niet binnen voornoemde termijn plaats, 

dan is Koper aan Verkoper onverminderd het bepaalde in het volgende lid van dit 

artikel een bedrag van 1% van de koopprijs per week verschuldigd.  

5. Vindt levering niet binnen voornoemde termijn plaats of weigert Koper de afname 

van de voertuigen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd of aan hem ter 

beschikking worden gesteld, dan is Koper aansprakelijk voor de schade die Verkoper 

lijdt en de extra kosten (bijvoorbeeld opslag-, transport- en verzekeringskosten) die 

Verkoper moet maken als gevolg van de vertraging. Gedurende de periode van de 

vertraging ligt het risico ten aanzien van de voertuigen (reeds) bij Koper. 

6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan 

Verkoper de uitvoering van de volgende fase opschorten tot Koper de verplichtingen 

in verband met de daaraan voorafgaande fase heeft voldaan. 

 

Artikel 6. Intracommunautaire levering 

1. Indien Koper in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd, kan op 

verzoek van Koper worden gefactureerd met een nultarief voor de BTW. In dat geval 

is Koper verplicht daartoe alle noodzakelijke voorwaarden te vervullen, de daarvoor 

vereiste gegevens aan Verkoper te verstrekken en indien daarom wordt verzocht een 

bestemmingsverklaring, opgesteld door Verkoper, te ondertekenen. Koper vrijwaart 

Verkoper voor alle schade die laatstgenoemde lijdt als niet aan de vereiste 

voorwaarden wordt voldaan.  

2. Indien toepassing van voornoemd tarief om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, 

zal Verkoper (alsnog) de reguliere BTW aan Koper in rekening brengen, die deze 

uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum moet betalen.  

 

Artikel 7. Eigendomsoverdracht en risico-overgang 

1. Na voltooiing van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst met 

Koper zal Verkoper de eigendom van het voertuig overdragen. 

2. Het risico voor de voertuigen zal op Koper overgaan bij levering of zoveel eerder als 

volgt uit de Overeenkomst of deze Algemene Verkoopvoorwaarden. 

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

1. Zolang Koper niet alle verplichtingen is nagekomen, behoudt Verkoper zich bij 

levering de eigendom voor. In dat geval gaat de eigendom van de voertuigen op 

Koper over, zodra Koper aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper (waaronder 
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betaling van de volledige koopprijs en eventueel andere verschuldigde bedragen) 

heeft voldaan. 

2. Het is aan Koper niet toegestaan om de voertuigen die onder eigendomsvoorbehoud 

zijn geleverd te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

voertuigen dan wel indien zij rechten daarop willen vestigen, is Koper verplicht 

Verkoper onmiddellijk daarvan in kennis te stellen.  

4. Koper is aansprakelijk voor alle schade aan de onder eigendomsvoorbehoud 

geleverde voertuigen. 

5. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voertuigen te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, schade (inclusief ontploffings- en 

waterschade) alsmede diefstal. Koper zal de polis op eerste verzoek van Verkoper 

aan Verkoper ter beschikking stellen. Bij een eventuele uitkering van deze 

verzekering is Verkoper gerechtigd tot de penningen.  

 

Artikel 9. Onderzoeksplicht  

1. Koper is verplicht om de voertuigen bij levering te onderzoeken of te laten 

onderzoeken.  

2. Zichtbare gebreken moeten worden aangetekend op de CMR-vrachtbrief of een ander 

document dat bij levering wordt opgemaakt. Koper moet de zichtbare gebreken 

onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan 

Verkoper meedelen onder meezending van voornoemd stuk.  

3. Niet zichtbare gebreken behoren uiterlijk binnen een week na levering schriftelijk te 

worden gemeld aan Verkoper.  

4. Een melding van schade aan door Verkoper geleverde auto’s wordt slechts in 

behandeling genomen indien koper bij zijn melding van de schade bovendien 

gedocumenteerde foto’s meezendt (met zichtbaar het kenteken en/of 

chassisnr./kenmerk).  

5. Blijft Koper hetzij in gebreke met zijn onderzoeksplicht hetzij verzuimt Koper de 

gebreken tijdig en op de overeengekomen wijze vast te leggen en/of te melden, dan 

verliest Koper het recht een beroep te doen op deze gebreken dan wel een vordering 

voor deze gebreken in te stellen. 

6. In alle gevallen is Koper verplicht de voertuigen af te nemen en te betalen. 

 

Artikel 10. Overmacht 

1. Verkoper is gerechtigd om niet aan zijn verplichtingen te voldoen als deze door 

overmacht verhinderd is om aan zijn verplichtingen te voldoen.  

2. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is in ieder geval sprake, indien Verkoper 

na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit 

deze Overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, 

terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, 

bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, 
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storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij 

derden van wie Verkoper de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet 

betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en 

voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper 

ontstaan. 

 

Artikel 11. Garantie 

1. Koper koopt de voertuigen in de staat waarin zij verkeren.  

2. Behoudens andersluidende afspraken worden geen garanties gegeven.  

3. Als de standaard fabrieksgarantie (zoals deze geldt in het land van de oorspronkelijk 

leverancier) nog geldt, dan dient Koper zich, wanneer deze een beroep op deze 

garantie wil doen, rechtstreeks tot de fabrikant te wenden.  

4. Koper stemt ermee in dat Verkoper geen verplichting heeft om eventuele 

terugroepacties te melden. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper is te allen tijde beperkt tot directe 

schade en tot maximaal de koopprijs.  

2. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten, gemaakt: 

a. ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van het gebrek; 

b. voor het herstel van het gebrek.  

3. Voor zover de gevorderde schade verband houdt met beschadigingen in de lak, 

moeten de kras of krassen niet kunnen worden weg gepolijst en van alle zijden 

visueel waarneembaar zijn. Deuken moeten visueel waarneembaar zijn vanaf 3 meter 

afstand van de voertuigen van iedere zijde. 

4. De hoogte van de hiervoor omschreven schade wordt vastgesteld door een expert 

van of aan te wijzen door Verkoper.  

5. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, 

kosten ter beperking en voorkoming van voornoemde schade dan wel andere schade 

die niet valt onder de directe schade als omschreven in dit artikel.  

6. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor schade als hij niet of niet tijdig kan 

leveren door toedoen van een derde, in welk geval Verkoper de Overeenkomst met 

Koper eveneens kan opzeggen. Koper heeft in dat geval geen enkele aanspraak op 

welke grondslag dan ook jegens Verkoper. 

7. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden. 

 

Artikel 13. Koopprijs en betaling 

1. De koopprijs omvat de prijs voor het voertuig en, indien overeengekomen, de kosten 

van het transport alsmede de (eventuele) afleveringskosten.  

2. Indien van toepassing worden BTW, BPM en/of andere verplichte heffingen en 

belastingen in rekening gebracht. 
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3. Wijziging in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen 

heffingen worden altijd doorberekend, ook bij reeds tot stand gekomen 

Overeenkomsten zonder dat Koper het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden.  

4. De betaling dient niet later dan 7 dagen na factuurdatum te geschieden en Koper is 

behoudens andersluidende afspraken in ieder geval verplicht de koopprijs geheel te 

voldoen voordat de voertuigen worden afgeleverd.  

5. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde 

tegenvordering in mindering te brengen of te verrekenen dan wel betaling wegens 

een tegenvordering op te schorten. 

6. De betaling geschiedt giraal op de bankrekening van Verkoper of een andere door 

Verkoper aan te wijzen bankrekening.  

 

Artikel 14. Verzuim bij betaling 

1. Indien Koper de koopprijs niet binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt, is Koper van 

rechtswege in verzuim. Koper is dan een cumulatieve rente verschuldigd van 1% per 

maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke 

handelsrente geldt.  

2. Naast rente is Koper verplicht om alle extra kosten en schade van Verkoper te 

vergoeden. Daaronder wordt onder meer begrepen stallings- en verzekeringskosten 

alsook de buitengerechtelijke incassokosten. Over deze kosten is Koper eveneens 

voornoemde rente verschuldigd.  

3. Verkoper heeft het recht om de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de 

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens de rente en ten slotte de 

hoofdsom. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een (aanbod tot) 

betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde van toerekening toewijst. Zo 

kan Verkoper ook een (aanbod tot) volledige aflossing van de hoofdsom weigeren 

indien daarbij niet tevens de verschuldigde rente en kosten wordt voldaan. 

4. Betalingen komen te allen tijde ten goede van de langst openstaande factuur.  

5. Indien Koper in gebreke blijft met tijdige betaling van de koopprijs, heeft Verkoper, 

onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, het 

recht de voertuigen te verkopen aan een derde. Het verschil tussen de prijs die Koper 

zou betalen en de prijs die de derde betaalt, moet Koper vergoeden.  

 

Artikel 15. Opschorting en ontbinding 

1. Verkoper heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden in het geval Koper in staat 

van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of 

een verzoek van Koper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot 

het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of Koper door 

beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over 

zijn vermogen of delen ervan verliest.  

2. Tevens is Verkoper bevoegd de Overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden als: 
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a. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig 

nakomt. Daaronder valt ook de situatie dat Koper niet tijdig aan zijn 

betalingsverplichtingen voldoet. 

b. Als na het sluiten van Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet 

zal nakomen. 

c. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid 

uitblijft of onvoldoende is.  

d. Door vertraging aan de zijde van Koper niet langer van Verkoper kan worden 

gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen 

voorwaarden zal nakomen.  

3. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande 

uit winstderving, transportkosten, stallings- en verzekeringskosten alsook andere 

kosten. Tevens is Koper een cumulatieve rente van 1% per maand verschuldigd tenzij 

de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente geldt.  

 

Artikel 16. Kosten buitengerechtelijke maatregelen en gerechtelijke procedures 

1. Indien Verkoper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten 

daarvan voor rekening van Koper.  

2. Voor zover mogelijk worden de bedragen die Koper moet vergoeden berekend 

overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten 

van 1 juli 2012. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, 

afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775.  

3. De gerechtelijke kosten van Verkoper komen, voor zover zij redelijk zijn, voor 

rekening van Koper. 

 

Artikel 17. Vertrouwelijkheid 

Alle informatie en stukken moeten door Koper vertrouwelijk worden behandeld en 

mogen niet met derden worden gedeeld, behoudens toestemming van Verkoper en voor 

zover het tegendeel volgt uit de wet en/of een rechterlijke beslissing.  

 

Artikel 18. Toepasselijk recht 

1. De rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper of andere derde wordt beheerst door 

en is onderworpen aan Nederlands recht.  

2. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is niet van 

toepassing. 

 

Artikel 19. Geschillen 
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1. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met en/of naar 

aanleiding van de Overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten en andere 

handelingen in samenhang met de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet 

uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde 

verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, Nederland. 

2. Een vordering dient aanhangig gemaakt te zijn door Koper binnen 6 maanden nadat 

de rechtsvordering is ontstaan en aan Koper bekend is geraakt, onverminderd de 

mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet. 

 

Artikel 20. Taal  

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse 

taal. Daarvan zijn vertalingen gemaakt in verschillende talen. In geval van een verschil of 

tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en een vertaling van deze Algemene 

Verkoopvoorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de 

Algemene Verkoopvoorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal. 

 


