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Artikel 5 – Betaling
1.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de
factuurdatum. De koper is niet gerechtigd om enige
vordering op verkoper te verrekenen met de door verkoper
in rekening gebrachte bedragen.

2.

Verkoper heeft steeds het recht om af te leveren (of
geleverde zaken per deellevering te factureren).

3.

Betaling geschiedt door storting of overmaking op een
door verkoper aangewezen bank- of girorekening.
Verkoper heeft het recht om zowel vóór als na de
totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de
betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door
verkoper, totdat de zekerheid verschaft is en/of de
vooruitbetaling door verkoper is ontvangen. Indien vooruitbetaling wordt geweigerd, dan is verkoper bevoegd de
overeenkomst te ontbinden en is koper aansprakelijk voor
de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade.

4.

Verkoper is gerechtigd de afgifte van goederen en/of
diensten die zij voor de koper in verband met de uitvoering
van de overeengekomen werkzaamheden onder zich
heeft, op te schorten, totdat alle door de koper aan
verkoper verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.

Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de koper van
rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is. De koper is aan verkoper vanaf dat
moment een wettelijke (handels)rente verschuldigd, als
bedoeld in artikel 6:119 BW of 6:119a BW, afhankelijk van
de hoedanigheid waarop partijen met elkaar zaken doen.

6.

Behoudens de overige rechten van verkoper uit hoofde
van dit artikel, is de koper jegens verkoper gehouden om
de incassokosten te vergoeden die verkoper heeft moeten
maken en welke verder gaan dan het versturen van een
enkele sommatie of het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het
op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze
kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment
daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in
Nederland.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst die
betrekking heeft op door Daanauto.nl (gevestigd te
Heemskerk) te leveren goederen en/of diensten, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn en zullen door
Daanauto.nl op verzoek worden overhandigd/
toegezonden.

3.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst.

4.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze
algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds bepalend.

5.

In deze algemene voorwaarden wordt met ‘‘verkoper’’
bedoeld: Daanauto.nl.

6.

In deze algemene voorwaarden wordt met "de koper"
bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via verkoper
(Daanauto.nl) goederen en/of diensten bestelt en/of koopt
(verkoop in consignatie daaronder eveneens begrepen).

7.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden
afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en/of wijziging van de overeenkomst
1.

Alle aanbiedingen en offertes door verkoper (in welke vorm
dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn
voor aanvaarding is opgenomen. Pas na schriftelijke
(order)bevestiging van verkoper of door feitelijke uitvoering
door verkoper, komt een overeenkomst tot stand.

2.

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding
van verkopers aanbod door de koper.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
1.

Offertes en prijsopgaven blijven gedurende 7 dagen (nadat
zij zijn gedaan) van kracht en komen daarna, bij gebreke
van schriftelijke acceptatie binnen die termijn, te vervallen.

2.

Verkoper behoudt te allen tijde het recht om auto’s
waarvoor een offerte of prijsopgave is gegeven aan derde
te verkopen. Aan offertes en prijsopgaven kan in die zin
geen recht op levering worden ontleend. Offertes en
prijsopgaven kunnen slechts binnen de in het vorige lid
genoemde termijn geaccepteerd, voor zover verkoper de
auto niet reeds heeft verkocht aan een derde.

3.

Artikel 6 – Garantie
6.1

Als onderdeel van de koopovereenkomst, biedt verkoper
aan koper garantiepakket aan. De koper kiest er zelf voor
of hij de auto mét of zonder garantie aankoopt.

6.2

Indien de koper de auto zonder garantiepakket koopt, dan
accepteert hij daarmee de auto zonder enige vorm van
garantie.

6.3

Het staat de koper te allen tijde vrij om de auto
voorafgaand aan de totstandkoming van de koop aan een
(externe) keuring te onderwerpen, voor eigen rekening.

6.4

De koper is gehouden het geleverde op het moment van
(af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort
de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-)verkeer gelden.

6.5

Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen
3 dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden
gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het
garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk
is.

6.6

Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen 8 dagen
na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, te
melden aan verkoper met inachtneming van het in lid 2
van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn
is verkoper gerechtigd alle kosten voor de reparatie of
vervanging (inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten) in rekening te brengen.

Levertijden en – eventuele – reparatieduur worden slechts
bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen.

Artikel 4 – Prijzen
1.

2.

Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat verkoper
het transport van de goederen en/of diensten verzorgt, zijn
zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens
het transport voor rekening van de koper.
Indien zich tussen het tijdstip van totstandkoming van de
koopovereenkomst en het tijdstip van aflevering prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van
omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan
uitoefenen, behoudt verkoper zich het recht voor om dit
prijsverschil aan koper door te berekenen. Koper heeft
alsdan het recht de koopovereenkomst te ontbinden,
zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn (mits
deze ontbinding binnen 48 uur na kennisneming door
koper van de prijsverhoging per aangetekende brief
gericht aan verkoper wordt ingeroepen).
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6.7

Indien ingevolge lid 6 van dit artikel, tijdig wordt
gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en
betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper
gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper
en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

4.

Indien de koper surséance van betaling of faillissement
aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op
het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt
gelegd, is verkoper bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden. Alle gefactureerde
bedragen worden alsdan direct opeisbaar.

Artikel 7 – Verkoop en inruil

Artikel 10 – Overmacht

1.

1.

Indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht, is
verkoper niet aansprakelijk. Gedurende de periode waarin
sprake is van overmacht, worden de verplichtingen van
verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht de nakoming van de verplichtingen door
verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, dan
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter
zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal
bestaan.

2.

Onder het begrip ‘overmacht’, wordt in ieder geval
verstaan, onvoorziene omstandigheden welke buiten
schuld of toedoen van verkoper zijn ontstaan.

3.

Indien verkoper bij het intreden van overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

4.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2
maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden (zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij).

Indien de koopsom geheel of gedeeltelijk door koper wordt
voldaan door inruil van een hem in eigendom toebehorende auto en koper in afwachting van de levering
van de gekochte auto de in te ruilen auto blijft gebruiken,
wordt de in te ruilen auto eerst eigendom van de verkoper,
nadat de levering en feitelijke overdracht van die auto
heeft plaatsgevonden. Tijdens het voortgezet gebruik van
de in te ruilen auto door koper tussen het moment van het
sluiten van de koopovereenkomst en het moment van
levering van de in te ruilen auto aan verkoper, zijn alle
kosten verband houdend met en alle schade aan de te
ruilen auto, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor
rekening en risico van koper.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1.

Alle door verkoper te leveren en geleverde goederen en/of
diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van
verkoper, zolang de koper enige vordering van verkoper,
waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke
kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, niet heeft voldaan.

2.

De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde goederen en/of diensten met de nodige
zorgvuldigheid van verkoper te bewaren.

3.

De koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde goederen en/of diensten, zolang de eigendom
daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te
verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of
gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die
overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke
bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

4.

Indien de koper met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens verkoper tekort schiet, dan is
verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde goederen en/of diensten terug te nemen. De
koper zal medewerking verlenen en de verkoper vrije
toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter
inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de
rechten van de verkoper. Na terugneming zal de koper
worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen
geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de
koper met verkoper was overeengekomen, verminderd
met de kosten die voor verkoper uit de terugneming
voortvloeien.

Artikel 9 – Ontbinding en beëindiging
1.

De koper wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige
verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt,
alsmede indien de koper niet voldoet aan een schriftelijke
aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn
alsnog volledig na te komen.

2.

In geval van verzuim van de koper, dan wel annulering,
ontbinding of opzegging op initiatief van de koper, is de
koper direct en zonder gerechtelijke tussenkomst een
direct opeisbare boete aan verkoper verschuldigd van 15%
van de koopsom.

3.

In geval van verzuim van de koper, is verkoper gerechtigd
zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en
onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe
gerichte schriftelijke mededeling aan de koper en/of het
door de koper eventueel aan verkoper verschuldigd
bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het
eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1.

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de
koper lijdt, indien en voor zover die schade het
rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

2.

De totale aansprakelijkheid van verkoper zal in alle
gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade,
waarbij het totale door verkoper aan de koper te betalen
bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal
bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (excl. btw).

3.

Indien en voor zover de koper zich tegen de
desbetreffende schade heeft verzekerd, dan wel in
redelijkheid had kunnen verzekeren, is verkoper niet
aansprakelijk voor schade.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht
1.

Op een gesloten overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen
waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is
uitgesloten.

2.

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze
overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen,
zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin de
verkoper ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst
is gevestigd.

3.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat
zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
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