Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van Fastlane Exclusive B.V., gevestigd te (4715 RV) Rucphen aan de Kraaihei 9, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 73198714

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
-

Het voertuig
Een gebruikte personenauto, waarvan het totaalgewicht inclusief laadvermogen niet meer bedraagt dan
3.500 kg.

-

De overeenkomst
De overeenkomst van koop en verkoop van een voertuig dan wel van onderdelen en toebehoren
daarvoor dan wel tot het verrichten van werkzaamheden zoals doch niet uitsluitend reparatie, herstel of
onderhoud.

-

Verkoper
Fastlane Exclusive B.V.

-

Koper
Diegene die van verkoper een voertuig koopt, of verkoper opdracht geeft tot het inkopen of importeren
van een vooraf afgesproken voertuigmodel.

Artikel 1 - Algemeen
1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, koopovereenkomsten, leveringen
alsmede overeenkomsten tot het uitvoeren van en het verrichten van werkzaamheden door verkoper
van welke aard dan ook.

1.2

Een eventuele verwijzing door koper naar haar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door
verkoper niet aanvaard.

1.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt geacht of wordt vernietigd, zullen
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. Een nietig of
vernietigbare bepaling wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt
van wat partijen bij het sluiten van overeenkomst op dat punt voor ogen hebben gehad.

Artikel 2 - Koop en verkoop
2.1

Koop-/verkoopovereenkomsten tussen verkoper en koper worden uitsluitend schriftelijk aangegaan.
Wijzigingen daaraan hebben uitsluitend gelding indien deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd,
eerst waarna deze onderdeel uitmaken van de alsdan gewijzigde overeenkomst.

2.2

Indien verkoper een aanbieding/offerte van een gebruikte auto uitbrengt geschiedt deze altijd
schriftelijk en blijft deze van kracht tot maximaal in de aanbieding aangegeven termijn. Aanvaarding van
de aanbieding door koper is slechts geldig indien deze binnen de in de aanbieding gestelde termijn
plaatsvindt.

2.3

Wijzigingen van overheidswege in importheffingen, belastingen en accijnzen welke zich na het sluiten
van de koopovereenkomst voordoen, kunnen door verkoper aan koper worden doorberekend.

Artikel 3 - Betalingen
3.1

Betalingen geschieden uitsluitend door middel van over-/bijschrijving op de bankrekening van verkoper,
rekeningnummer NL64 BUNQ 2033693929 te name van Fastlane Exclusive B.V.

3.2

Betaling dient uiterlijk te geschieden op het moment van aflevering van het voertuig, de bestelde
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onderdelen of accessoires of bij het opleveren van de werkzaamheden.
3.3

Uitsluitend indien schriftelijk vastgelegd kan worden afgeweken van directe betaling. Alsdan geldt een
betalingstermijn van zeven dagen.

3.4

Wordt niet binnen de betalingstermijn van zeven dagen betaald, dan is verkoper gerechtigd wettelijke
rente in rekening te brengen alsmede, indien na herinnering tot betaling binnen zeven dagen wederom
niet is betaald, het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten berekend
overeenkomstig de door de vereniging voor rechtspraak gehanteerde staffel BIK.

Artikel 4 - Levering en verzuim
4.1

Verkoper is eerst in verzuim indien een vaste leveringsdatum is overeengekomen en verkoper niet
uiterlijk op die leveringsdatum heeft geleverd.

4.2

Verkoper heeft alsdan de gelegenheid na daartoe schriftelijk door koper in gebreke te zijn gesteld,
alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen en wel binnen een termijn van drie weken na de
overeengekomen leveringsdatum.

4.3

Kan verkoper na de termijn van drie weken nog steeds niet leveren, dan is koper gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden tenzij verkoper een beroep toekomt op overmacht zoals in de wet geregeld.

4.4

Retentierecht
Verkoper, handelende als reparateur/hersteller, is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op het
voertuig indien koper/opdrachtgever de rekening voor de opgedragen werkzaamheden of andere
kosten niet op de afgesproken datum betaalt.

4.5

Eigendomsvoorbehoud
Een te leveren c.q. geleverd voertuig blijft eigendom van verkoper zolang koper al hetgeen hij op grond
van de koopovereenkomst is verschuldigd niet volledig aan verkoper heeft voldaan. Koper is gehouden
totdat hij volledig eigenaar is van het voertuig de auto WA + casco te verzekeren en verzekerd te
houden.
Verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het
voertuig gehouden zijn. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken die derden op verkoper zouden
mogen hebben of zouden kunnen krijgen en die in verband kunnen worden gebracht met het tenbehoeve-van verkoper geldende eigendomsvoorbehoud.

Artikel 5 - Garantie
5.1

Verkoper geeft koper voor ieder door verkoper aan koper geleverd voertuig en/of onderdelen of
accessoires garantie overeenkomstig de door Bovag gehanteerde garantiebepalingen, inhoudende dat
verkoper ervoor instaat dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, en dat de zaak die
eigenschappen bezit die alle omstandigheden in aanmerking genomen voor een normaal gebruik nodig
zijn alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. De wettelijke (non)
conformiteitsregeling ten behoeve van consumenten is indien koper handelt als consument van
toepassing.

5.2

Verkoper geeft op iedere verkochte auto zes maanden garantie.

5.3

Bij gebreken aan het voertuig is koper gehouden verkoper in de gelegenheid te stellen die gebreken op
te heffen en te repareren, bij gebreke waarvan verkoper niet gehouden is de alsdan door derden ter
reparatie gemaakte kosten te vergoeden.

5.4

Bij reparatie of vervanging op basis van de garanties zoals in dit artikel bedoeld zorgt verkoper voor een
passende oplossing voor vervoersproblemen van koper.

5.5

Verkoper is gehouden op de koopovereenkomst de kilometerstand van het voertuig te zetten, na
controle in het tellerstandenregister. Verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde
tellerstand juist is.
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Artikel 6 - Afwijkingen
6.1

Afwijkingen, daaronder tevens te verstaan aanvullingen, uitbreidingen of uitleg van deze algemene
voorwaarden hebben uitsluitend gelding tussen partijen indien deze door beide partijen schriftelijk zijn
vastgelegd.

Artikel 7 - Persoonsgegevens
7.1

Persoonsgegevens van koper zoals die zijn vermeld op de koopovereenkomst of verstrekte opdracht
worden door verkoper verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De
door verkoper overeenkomstig de AVG verwerkte gegevens mogen door verkoper worden aangewend
ter uitvoering van opdrachten of nakoming koopovereenkomst en aangegane verplichtingen zoals
verstrekte garanties, het leveren van service, het voorzien van actuele product-/voertuiginformatie en
het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen en al datgene wat ingevolge de AVG ter verwerking van
persoonsgegevens toegelaten is.

7.2

Koper heeft te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van persoonsgegevens
en het gebruik daarvan ten behoeve van direct mailing.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2

De rechter in het arrondissement waar verkoper is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen
van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
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