
  

 

 Partijen 

Verkoper: 

Green Planet Cars B.V. 

[OVERIGE INFO] 

 

Koper: 

[@] B.V. of naam consument 

[OVERIGE INFO] 

 

 Extra bepalingen 

2.1 Bij kopers die handelen voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, zijn 

op deze overeenkomst de ‘algemene voorwaarden zakelijke markt BOVAG autobedrijven 

koop/reparatie & onderhoud’ van toepassing. Bij deze voorwaarden wordt het BOVAG-

garantiebewijs (zakelijk) van toepassing verklaard.  

2.2 Bij overige kopers zijn ‘de algemene voorwaarden BOVAG autobedrijven koop/reparatie & 

onderhoud’ van toepassing. Bij deze voorwaarden wordt het BOVAG-garantiebewijs van 

toepassing verklaard.  

2.3 De bovengenoemde voorwaarden worden hierna de BOVAG-Voorwaarden en de 

bovengenoemde garantiebewijzen BOVAG-garantiebewijs genoemd. 

2.4 Wanneer de overeenkomst online tot stand komt, dan zijn de Algemene Voorwaarden 

Thuiswinkel Waarborg eveneens van toepassing. Koper verklaart met ondertekening van de 

overeenkomst de BOVAG-Voorwaarden, het BOVAG-garantiebewijs en, indien van toepassing, 

de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg te hebben ontvangen (fysiek dan wel 

digitaal) en akkoord te zijn met de inhoud daarvan. 

2.5 Wanneer een bepaling uit deze overeenkomst afwijkt van de BOVAG-Voorwaarden of de 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg dan prevaleert de bepaling uit de 

overeenkomst. Wanneer een bepaling uit de BOVAG-Voorwaarden afwijkt van een bepaling uit 

de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg dan prevaleert de bepaling uit de BOVAG-

Voorwaarden. 

2.6 Koper verklaart hierbij het Voertuig [wel/niet] binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit te kopen. 

2.7 Wanneer Koper het Voertuig wenst te laten herstellen onder garantie en Verkoper daarmee 

instemt, dan zal Koper het Voertuig afleveren bij een servicepartner van Verkoper. Verkoper 

garandeert aan Cliënt dat in Nederland binnen 50 kilometer vanaf het adres van Cliënt een 

servicepartner beschikbaar is of dat Verkoper het Voertuig op het adres zal (laten) ophalen 

wanneer herstel noodzakelijk blijkt. Cliënt zal Verkoper tijdig informeren over de wens tot herstel 

onder garantie.  

Online bestellingen 

2.8 Als Koper het Voertuig online bestelt, dient koper gelijktijdig het volledige aankoopbedrag te 

betalen met iDEAL via SmartP aan Stichting Derdengelden GoCredible. Koper krijgt zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk binnen één (1) uur na reservering een bevestiging van ontvangst van de 



  

betaling.  

2.9 Bij een online bestelling, komt de overeenkomst tot koop en verkoop van het Voertuig tot stand 

op het moment dat Koper het Voertuig online heeft besteld en het aankoopbedrag heeft betaald 

aan Stichting Derdengelden GoCredible. 

2.10 Stichting Derdengelden GoCredible bewaart het aankoopbedrag tot het Voertuig aan Koper is 

geleverd. Het aankoopbedrag wordt aan Verkoper uitbetaald door Stichting Derdengelden 

GoCredible op het moment dat Verkoper aan Stichting Derdengelden GoCredible kenbaar 

maakt dat Koper het Voertuig heeft geaccepteerd en het Voertuig op naam van Koper is gezet. 

2.11 Wanneer Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan zal de Koper het Voertuig zelf en 

op eigen kosten en in de originele staat terugbrengen naar adres van Verkoper, zijnde Bultinge 

2 te Pesse.  

2.12 De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg en het herroepingsrecht zijn niet van 

toepassing wanneer de Koper een nieuw Voertuig koopt (zijnde niet een occasion). Wanneer 

een nieuw Voertuig wordt besteld, dan wordt die specifiek voor deze Koper aangeschaft 

inclusief alle specifieke wensen van de Koper.  

Acceptatie Voertuig 

2.13 Koper verklaart hierbij dat hij de onderhoudshistorie van het Voertuig heeft gezien op de website 

van Verkoper.  

2.14 Koper erkent en accepteert dat Verkoper alleen de laatste onderhoudsbeurt inzichtelijk kan 

maken voor Koper, indien het Voertuig uit het buitenland komt.  

2.15 Koper accepteert het Voertuig in de staat waarin het wordt geleverd. Het Voertuig heeft mogelijk 

gebruiksschade, indien het een gebruikt voertuig betreft. Verkoper is verder niet bekend met 

technische en of andere materiële gebreken aan het Voertuig, tenzij dit als zodanig aan Koper 

is meegedeeld.  

2.16 Indien Koper na beoordeling van het Voertuig bij aflevering deze accepteert, ondertekenen 

Koper en Verkoper ter plekke het acceptatieformulier en zal het Voertuig ter plekke op naam 

van Koper worden gezet. 

2.17 Er kan geen levering plaatsvinden van het Voertuig wanneer het acceptatieformulier niet is 

ondertekend door Koper of het Voertuig niet op naam van Koper is gezet.  

2.18 Indien Koper het Voertuig online heeft gekocht, geeft Koper door ondertekening van het 

acceptatieformulier toestemming om het aankoopbedrag van de rekening van GoCredible 

Derdengelden over te boeken naar de rekening van Verkoper.  

Inruilvoertuig 

2.19 Wanneer Koper een voertuig  (het ‘Inruilvoertuig’) wil inruilen bij Verkoper, dan vult zij daartoe 

het daarvoor bestemde online formulier in. Koper verklaart het formulier juist, volledig en niet 

misleidend te hebben ingevuld. 

2.20 Koper ontvangt een digitale code gekoppeld aan het kenteken van het Inruilvoertuig welke 

Koper gedurende het online bestelproces in kan vullen. 

2.21 Het inruilbedrag (dan wel de koopsom voor het Inruilvoertuig) wordt verrekend met het 

aankoopbedrag van het Voertuig. 

2.22 Koper verklaart met betrekking tot het Inruilvoertuig dat: 

 Koper geen betalingsverplichtingen (meer) heeft met betrekking tot het Inruilvoertuig; 



  

 Koper vrij is te beschikken over het Inruilvoertuig; 

 dat het Inruilvoertuig vrij is van enige bezwaring, waaronder maar niet beperkt tot een 

pandrecht of enig ander recht van een derde op het Inruilvoertuig; 

 het Inruilvoertuig op naam staat van Koper;  

 Koper gerechtigd is de tenaamstelling te wijzigen; en 

 er geen sprake is van een schadeverleden, verborgen technische gebreken en/of meer 

slijtage dan gebruikelijk bij een voertuig met hetzelfde aantal gereden kilometers en 

dezelfde leeftijd. 

2.23 In aanvulling op de wettelijke mogelijkheden om de overeenkomst te ontbinden, heeft de 

Verkoper in ieder geval dat recht wanneer een van de verklaringen van Koper zoals opgenomen 

in artikel 2.22 onjuist blijkt te zijn. 

2.24 Het Inruilvoertuig dient bij inlevering in de staat te verkeren zoals omschreven op het digitale 

inruilformulier. (In)levering van het Inruilvoertuig vindt plaats niet later dan het moment waarop 

het Voertuig wordt geleverd. 

2.25 Met betrekking tot het Inruilvoertuig komt een afzonderlijke overeenkomst tot stand die niet 

samenhangt met de overeenkomst tot koop van het Voertuig. Ter voorkoming van 

misverstanden, de afspraken met betrekking tot het Inruilvoertuig zijn opgenomen in deze 

overeenkomst en de Koper behoeft niet een aparte overeenkomst inzake het Inruilvoertuig te 

tekenen. Indien de overeenkomst inzake het Inruilvoertuig wordt ontbonden heeft dit geen 

invloed op de overeenkomst tot koop van het Voertuig en vice versa. 

2.26 Kosten voor reparaties en schadeherstel die gemaakt moeten worden naar beoordeling van 

Verkoper om het Inruilvoertuig terug te brengen in de staat zoals omschreven op het digitale 

inruilformulier zijn tot een bedrag van €250 inclusief btw voor rekening van Verkoper. 

2.27 Kosten voor reparaties en schadeherstel die gemaakt moeten worden naar beoordeling van 

Verkoper om het Inruilvoertuig terug te brengen in de staat zoals omschreven op het digitale 

inruilformulier zijn boven een bedrag van €250 inclusief btw voor het gedeelte boven dit bedrag 

voor rekening van Koper.  

2.28 Gaat het Inruilvoertuig kapot of verloren, voordat Voertuig is geleverd aan Verkoper, dan komt 

dit voor rekening en risico van Koper. 

2.29 Op het inruilen van een Voertuig (de verkoop van een Voertuig door de Koper aan de Verkoper) 

zijn de BOVAG-Voorwaarden niet van toepassing. 

Overdracht 

2.30 Koper kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met de 

overeenkomst niet overdragen aan een derde, tenzij Verkoper daarvoor toestemming heeft 

verleend. Overdracht in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW is uitgesloten. Deze bepaling heeft 

goederenrechtelijke werking. 

Bevoegde rechter 

2.31 De overeenkomst, de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen 

(inclusief maar niet beperkt tot daaraan gerelateerde niet-contractuele verplichtingen) en de 

forumkeuze zoals opgenomen in artikel 2.32 worden beheerst door Nederlands recht. 

2.32 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Dit geldt mede voor geschillen die 

met de onderhavige overeenkomst op enigerlei wijze samenhangen, voor zover de betreffende 

overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt. 


