
 

 

 

 

 
Artikel 1. Algemeen 

1.1. Bij elke offerte/bestelbon worden eveneens de algemene voorwaarden 
overgemaakt aan de koper. 

1.2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door NV AUTOHANDEL 
DIDIER gesloten overeenkomsten. 

1.3. Elke overeenkomst met NV AUTOHANDEL DIDIER komt tot stand onder de 
algemene voorwaarden van NV AUTOHANDEL DIDIER.  

1.4. De huidige algemene voorwaarden zijn de enige die de contractuele 
relatie tussen partijen regelen, met uitsluiting van de eventuele 
aankoopvoorwaarden van de koper. 
 

Artikel 2. Levering en eigendom en risico overdracht 
2.1. De goederen worden geleverd op de zetel van de NV AUTOHANDEL 

DIDIER, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 
2.2. De leveringstermijn wordt ter goeder trouw, doch slechts bij benadering 

opgegeven. Geen enkele bestelling kan wegens het verstrijken van de 
leveringstermijn eenzijdig door de koper worden ontbonden of verbroken. 
Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding of 
andere compensatie. 

2.3. De koper is gehouden de goederen in ontvangst te nemen binnen de 15 
dagen nadat hem ter kennis werd gebracht dat deze ter beschikking zijn. 
Bij gebreke aan afname behoudt NV AUTOHANDEL DIDIER zich het recht 
voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en een 
schadevergoeding te vorderen van minimaal 30% van de prijs van de 
bestelling. NV AUTOHANDEL DIDIER behoudt zich het recht voor om de 
reële schade te vorderen, indien deze groter is. 

2.4. Indien de koper het aangekochte voertuig niet in ontvangst neemt binnen 
de 15 dagen zoals omschreven in artikel 2.3., zal er een 
garagekost/standgeld van 12,40 EUR (excl. Btw) per aangevangen dag in 
rekening worden gebracht. 

2.5. Elke annulering van de bestelling door de koper dient bij aangetekende 
brief te geschieden. Zij is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding 
vanwege NV AUTOHANDEL DIDIER. Ingeval van annulering van de 
overeenkomst is de Koper een forfaitaire vergoeding van minimaal 30% 
verschuldigd van de prijs van de bestelling. NV AUTOHANDEL DIDIER 
behoudt zich het recht voor om de reële schade te vorderen, indien deze 
groter is. 

2.6. De risico's worden op de koper overgedragen vanaf het ogenblik van de 
levering. Onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de 
goederen, behoudt NV AUTOHANDEL DIDIER zich het eigendomsrecht 
voor op de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs 
(inclusief interesten en onkosten). 

2.7. In geval de levering niet plaatsvindt in de vestiging van de verkoper, reist 
het voertuig op kosten en op risico van de koper.  
 

Artikel 3. Aanvaarding – Vrijwaring en aansprakelijkheid 
3.1. NV AUTOHANDEL DIDIER is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van 

(jonge) tweedehandswagen en verkoop van tweedehands auto-
onderdelen.  

3.2. De tweedehands wagens en auto-onderdelen worden verkocht in de staat 
waarin zij zich bevinden. De koper wordt geacht de goederen te hebben 
gecontroleerd, eventueel met bijstand van een deskundige. NV 
AUTOHANDEL DIDIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
zichtbare en/of onzichtbare gebreken. De staat van de goederen kan nooit 
tot enige betwisting aanleiding geven. 

3.3. De voertuigen en onderdelen op de website worden niet hersteld, noch 
technisch gekeurd, noch thuisgeleverd, tenzij anders uitdrukkelijk en 
schriftelijk overeengekomen op de bestelbon. 

3.4. NV AUTOHANDEL DIDIER tracht de inhoud van haar website zo actueel, 
toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter 
mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of 
incorrect is. NV AUTOHANDEL DIDIER kan op geen enkele manier 
aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of 
onnauwkeurigheden op haar website, noch voor verlies, ongemak of 
directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van is van op de 
website voorkomende incorrecte informatie. 

 

  
Artikel 4. Koop op afstand 
4.1. Kopers die een voertuig of onderdelen op afstand kopen, op basis van 

de door de website ter beschikking gestelde multimediabestanden, 
zoals afbeeldingen en/of filmfragmenten, erkennen en aanvaarden 
uitdrukkelijk dat de reële toestand kan afwijken van deze op de 
multimediabestanden. Afwijkingen tussen de reële en de visuele 
toestand van het voertuig kunnen geen aanleiding geven tot 
schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie, noch kan dit 
leiden tot de annulering van de koop. 

4.2. Een koop op afstand (via e-mail, telefoon of fax) komt tot stand na de 
schriftelijke bevestiging door NV AUTOHANDEL DIDIER van de bestelling 
geplaatst door de Koper. 

 
Artikel 5. Facturen en betalingen  
5.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag zoals op de factuur 

vermeld. 
5.2. De facturen worden geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij 

gebrek aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen na 
factuurdatum. Na deze termijn wordt geen protest meer aanvaard. Elke 
niet op haar vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle niet betaalde 
facturen en geeft de NV AUTOHANDEL DIDIER het recht de lopende 
contracten op te schorten of te verbreken, dit tot algehele betaling. 

5.3. Bij niet betaling van de factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 12% per 
jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het gefactureerde 
bedrag, met een minimum van € 200.00. 

 
Artikel 6. Overmacht 
6.1. Onder overmacht vallen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen 

van NV AUTOHANDEL DIDIER waardoor tijdige nakoming van de 
overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verwacht, ongeacht of 
deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik 
van het sluiten van de overeenkomst. 

6.2. De tijdelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door 
overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich 
mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt 
met een periode gelijk aan de opschortingstermijn. 

6.3. De definitieve onmogelijkheid omwille van overmacht om de goederen 
te leveren brengt met zich mee dat NV AUTOHANDEL DIDIER de 
overeenkomst kan ontbinden zonder dat de Koper zich kan beroepen op 
enige schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding.  
 

Artikel 7. Nietigheid 
De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst 
brengt niet de nietigheid van de andere bepalingen met zich mee. 
Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door 
een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) 
overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de 
geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) 
aansluiten. 

 
Artikel 8. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank  
8.1. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch 

recht. 
8.2. Voor alle geschillen zullen de rechtbanken van de plaats van de 

maatschappelijke zetel bevoegd zijn. 
 

 

 


