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Algemene en garantie voorwaarden van Automobility Valkenswaard
Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten, gesloten tussen Auto Mobility en
kopers of opdrachtgevers met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s,
onderdelen en toebehoren daarvoor.
2. Algemene (inkoop)voorwaarden van een (potentiële) wederpartij van Auto Mobility worden
uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Automobility en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt
genomen.
Artikel 2: Aanbod en aanvaarding
1. De aanbieding van Automobility wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en
is – indien een termijn voor aanvaarding wordt gesteld – van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper 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, mits de auto onverkocht
is gebleven.
2. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van
een schriftelijke overeenkomst dient aan afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het
ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.
Artikel 3: Levering en annuleringen
1. De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De
eventueel in te kopen c.q. in te ruilen auto van de koper wordt pas eigendom van de
verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat
tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten
voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade,
door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen
inleveren van het complete kentekenbewijs.
2. Bij het aangaan van de koopovereenkomst moet verkoper aan koper meedelen wat de
verwachte leveringstermijn en leverdatum van de auto is. Verkoper moet zich inspannen om
de auto binnen de verwachte leveringstermijn aan koper te leveren.
3. Bij overschrijding van de verwachte leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper
schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de
auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de
gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen
deze termijn niet worden doorberekend.
4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant
van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Het recht op ontbinding ontstaat zodra drie weken na de in lid 3 bedoelde ingebrekestelling
dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met
een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. De koper heeft tot aan de moment van feitelijke levering de bevoegdheid de
koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is
geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk of digitaal plaatsvinden. De koper is
gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten
gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de
koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze
schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk of

digitaal mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval
kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot
betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel @ van deze algemene
voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeenkomsten.
6. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen c.q. in te ruilen auto door de
koper al aan de verkoper is geleverd.
Artikel 4: Prijzen en kosten
1. Prijzen en tarieven gelden in Euro’s. Alle prijzen zijn inclusief BTW en/of andere heffingen,
accijnzen en invoerrechten, tenzij anders vermeld.
2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden van
zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
3. Prijsstijgingen als gevolg van wijziging in fabrieks- en/of importeursprijzen en in
valutakoersen worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het
recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de
verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien
dagen na die kennisgeving plaats te vinden.
Artikel 5: Garantie
1. Op nieuwe auto’s en nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die
welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten van een
koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf zoals vastgelegd in boek 7 van
het BW.
2. Op gebruikte auto’s verleent Automobility drie maanden garantie, te rekenen vanaf de
leveringsdatum. Binnen deze garantietermijn wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste
maand en de tweede/derde maand garantie. Indien een gebrek aan de auto binnen 1 maand
na levering door koper bij Automobility wordt gemeld, zal Automobility dit gebrek (laten)
herstellen zonder hiervoor bij koper kosten in rekening te brengen. Indien een gebrek aan
de auto binnen 2 of 3 maanden na levering door koper bij Automobility wordt gemeld, zal
Automobility dit gebrek (laten) herstellen en hiervoor slechts de arbeidskosten (uurloon)
aan de koper doorberekenen, niet de eventuele kosten van onderdelen.
3. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
4. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de
garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door
de van de Europese Economisch Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure
wegen, inferieure brandstof etc.).
5. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. koper niet aannemelijk kan maken dat de tekortkoming reeds aanwezig was ten tijde van
het sluiten van de koopovereenkomst;
b. de tekortkoming ziet op algemene slijtage of normaal onderhoud;
c. koper niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het constateren van de
gebreken Automobility in kennis stelt daarvan;
d. Automobility niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
e. derden zonder voorkennis of toestemming van Automobility werkzaamheden hebben
verricht die in verband staan met de gebreken ten aanzien waarvan een beroep op garantie
wordt gedaan;
f. de gebreken ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan zijn veroorzaakt
door koper zelf of derden, dan wel indien er op enigerlei wijze sprake is van opzet of
roekeloosheid.

Artikel 6: Betaling
1. De schulden van de koper aan verkoper zijn brengschulden. Betaling dient contant te
geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder
contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door de verkoper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de
verkoper gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in
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rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het
moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze
verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder
door de verkoper uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de
koper tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de
verzending of overhandiging van de factuur in.
Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een
moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
Automobility is bevoegd een aanbetaling van 25% van de koopsom te vragen van de koper,
welke aanbetaling uiterlijk op een door Automobility aan te geven datum voldaan dient te
worden.
Indien de consument-koper niet binnen de betalingstermijn betaalt en ook niet binnen 14
dagen na een aanmaning door verkoper het verschuldigde heeft voldaan, is Automobility
gerechtigd om de wettelijke rente bij koper in rekening te brengen vanaf het moment van
verzuim.
Door Automobility te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van
een schuld af te dwingen, kunnen aan de koper in rekening worden gebracht. De hoogte van
deze kosten is onderworpen aan de wettelijke grenzen.
Verrekening door de koper is nimmer toegestaan.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde auto blijft eigendom van Automobility zolang de koper al hetgeen hij op grond
van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet
in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. +
casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de
koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds
vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen
hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte
eigendomsvoorbehoud.
Artikel 7: Exoneratiebeding
1. Voor te verrichten werkzaamheden aan een auto die binnen de verstrekte garantie vallen,
schakelt Automobility voor eigen rekening en risico eventuele derden in voor de benodigde
werkzaamheden. Voor eventuele onderhoud of reparaties aan een auto buiten de afgegeven
garantie, kan Automobility haar klanten doorverwijzen naar een derde partij/autogarage.
Eventuele door deze derde partij uit te voeren werkzaamheden maken geen deel uit van de
overeenkomst tussen Automobility en koper.
2. Automobility is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar
ingeschakelde onder-opdrachtnemers of derde partijen waar zij haar klanten naar heeft
doorverwezen.
3. Automobility kan niet gehouden worden aan enige mededeling of toezegging die door een
derde partij over de auto gedaan wordt, tenzij die mededeling of toezegging vervolgens
uitdrukkelijk en schriftelijk door Automobility wordt bevestigd.
4. Iedere aansprakelijkheid van Automobility jegens een koper of enige derde zal steeds
beperkt zijn tot het aanschafbedrag van de auto waar de aansprakelijkheid op ziet.
5. Voor tekortkomingen aan een geleverde auto die geconstateerd zijn na het verstrijken van
de garantietermijn, kan Automobility niet gehouden zijn tot enige vorm van herstel of
schadevergoeding indien:
a. koper niet aannemelijk kan maken dat de tekortkoming reeds aanwezig was ten tijde van
het sluiten van de koopovereenkomst;
b. de tekortkoming ziet op algemene slijtage of normaal onderhoud;
c. koper niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het constateren van de
gebreken Automobility in kennis stelt daarvan;
d. Automobility niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
e. derden zonder voorkennis of toestemming van Automobility werkzaamheden hebben
verricht die in verband staan met de vermeende gebreken;
f. de gebreken zijn veroorzaakt door koper zelf of derden, dan wel indien er op enigerlei
wijze sprake is van opzet of roekeloosheid.
Artikel 8: Toepasselijk recht & geschillenbeslechting

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of transacties waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het
Nederlands recht.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd– voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht,
overeenkomst of verbintenis aan en/of met Automobility zullen in eerste aanleg uitsluitend
worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland in het arrondissement OostBrabant, onverminderd het recht van Automobility om de wettelijk bevoegde rechter aan te
zoeken.

