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ALGEMENE VOORWAARDEN 
Deze algemene voorwaarden hebben tot doel uw online aankoop van een voertuig te regelen en 
maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst waarvan zij de bijlage vormen; hiervan kan 
enkel schriftelijk worden afgeweken. 
1. Datum of leveringstermijn 
1.1 De precieze leveringsdatum of -termijn vermeld op de orderbevestiging is strikt van toepassing. 
De leveringstermijn gaat in op de dag volgend op de dag van de online ondertekening van de 
bestelling door de Koper. 
Wanneer de levering van het voertuig niet heeft plaatsgevonden op de uiterste leveringsdatum, 
heeft de Koper het recht om: 

- De overeenkomst onmiddellijk te beëindigen wanneer de leveringsdatum voor hem 
essentieel is en in de verkoopovereenkomst werd opgenomen; 

- een nieuwe, aan de omstandigheden aangepaste leveringstermijn voor te stellen in de 
andere gevallen. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn heeft de Koper het recht de 
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen per aangetekend schrijven, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling en onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk 
geleden schade. 

In geval van opzegging wordt het voorschot terugbetaald binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst 
van de kennisgeving van deze opzegging. 
1.2 Wanneer de Koper het voertuig niet in ontvangst neemt op de overeengekomen leveringsdatum 
of -termijn, heeft de Verkoper het recht om, na 10 kalenderdagen na het indienen van een 
aangetekende ingebrekestelling, tenzij de Koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig 
te wijten is aan overmacht: 
- garagekosten te vorderen en 
- de verkoop te beëindigen en een vergoeding te vorderen die overeenstemt met de geleden schade. 
2. Prijs 
2.1 De prijs exclusief taksen vermeld op de orderbevestiging is niet herzienbaar.  
2.3 Wanneer de overeengekomen leveringsdatum wordt overschreden of wanneer de 
leveringstermijn wordt verlengd in toepassing van punt 1.1, 
kan de overeengekomen prijs exclusief taksen niet worden verhoogd 
2.4 De prijs die bij de online aankoop voor het omschreven voertuig werd opgegeven, omvat de btw, 
alle andere taksen en de kosten van alle diensten die door de Koper verplicht moeten worden 
bijbetaald.  
3. Levering 
De levering van het voertuig gebeurt op de zetel van de Verkoper, behoudens andersluidende 
schriftelijke overeenkomst. 
Het risico op verlies of beschadiging van het voertuig gaat over op de Koper zodra deze laatste of de 
door hem aangestelde persoon die niet de vervoerder is, het voertuig fysiek in bezit neemt, behalve 
wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het voertuig. In dit laatste geval gaat het 
risico op verlies of beschadiging van het voertuig over op de Koper op het ogenblik van de levering 
aan de vervoerder die door de Koper met het vervoer werd belast en dit voor zover de keuze van 
deze vervoerder niet werd aangeboden door de Verkoper. 
Indien de constructie van het bestelde voertuig zou worden stopgezet, zal de verkoopovereenkomst 
als vervallen beschouwd worden. 
4. Betaling 
4.1 De Verkoper kan de betaling van een voorschot niet eisen dat hoger is dan 15% van de 
verkoopprijs van het voertuig, inclusief btw, alle andere taksen en de kosten van alle diensten die de 
Koper bijkomend moet betalen. 
4.2 De volledige betaling, of de betaling van het saldo in geval van betaling van een voorschot, 
gebeurt contant bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zo niet brengt het saldo 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op tegen de wettelijke rentevoet. 
Onverminderd artikel 3, lid 2, blijft het voertuig eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling 
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van de prijs. Bovendien kan de Verkoper, indien de betaling niet binnen uitgevoerd binnen de 10 
kalenderdagen vanaf de afgifte van een aangetekende brief tot ingebrekestelling, de verkoop 
opzeggen per aangetekende brief gericht aan de Koper. In dat geval zal de Koper, onverminderd de 
hierboven vermelde interesten, aan de Verkoper een vergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt 
met de geleden schade. 
4.3 De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling: een cheque wordt slechts aanvaard 
onder voorbehoud van inning. 
5. Productieproces 
De Koper erkent geïnformeerd te zijn en het evolutieve proces inzake productie, technieken, 
technologie en design in de automobielsector te aanvaarden, zodat bepaalde details zouden kunnen 
afwijken van het bestelde model. Deze wijzigingen zullen echter geen invloed hebben op de 
specifieke kenmerken en/of het speciale gebruik dat de Koper nastreeft zoals vermeld op de 
orderbevestiging. 
6. Garantie 
6.1 Wettelijke garantie: 
Overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is de Verkoper 
jegens de Koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming (voertuig dat niet conform is 
met de bestelling of aangetast is door een verborgen gebrek) dat bestaat bij de levering van het 
voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering ervan. 
Behoudens tegenbewijs wordt het gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen een 
termijn van 6 maanden vanaf de levering van het voertuig vermoed te bestaan op het ogenblik van 
de levering, behalve wanneer dit vermoeden niet verenigbaar is met de aard van het voertuig of met 
de aard van het gebrek aan overeenstemming, met name rekening houdend met het nieuwe of 
tweedehands karakter van het voertuig.  
Elk gebrek aan overeenstemming moet per aangetekende brief aan de Verkoper worden gemeld 
binnen een termijn van twee maanden nadat de Koper dit heeft vastgesteld. De vordering van de 
Koper verjaart binnen een termijn van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan 
overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat deze termijn kan verstrijken vóór het einde van de 
termijn van twee jaar vermeld in lid 1 hierboven. Na het verstrijken van de garantie zoals vermeld in 
lid 1 geniet de Koper de wettelijke garantie tegen gebreken vermeld in de artikelen 1641 tot 1649 
van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en 
indien het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd 
is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. 
De Koper die zijn voertuig laat onderhouden of herstellen buiten het netwerk van erkende hersteller 
door de autoconstructeur, volgens de instructies van deze autoconstructeur, behoudt het voordeel 
van de wettelijke garantie. 
6.2 Conventionele waarborg: 
De Koper geniet rechten uit hoofde van de wet die de verkoop van consumptiegoederen regelt. Deze 
rechten worden geenszins aangetast door de bepalingen van de conventionele garantie. 
De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur worden beschreven in het 
document "garantievoorwaarden": de Koper erkent een kopie te hebben ontvangen en deze te 
aanvaarden. 
De conventionele fabrieksgarantie heeft een looptijd van 2 jaar. Ze gaat in op de dag van aflevering 
van het voertuig aan de Koper. 
Interventies onder garantie van de constructeur kunnen verkregen worden bij de Verkoper en/of bij 
elke erkende hersteller van het merk gevestigd in de Europese Economische Ruimte. 
De garantie dekt geen normale slijtage van het voertuig. Zij is evenmin van toepassing wanneer het 
gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, met name wanneer het 
onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg 
wordt gegeven aan de uitnodigingen voor specifieke technische controles (terugroepacties). 
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In afwijking van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek kan de Koper de herstelling of de vervanging 
van het voertuig eisen. Indien herstelling technisch onmogelijk blijkt, zullen partijen overeenkomen 
welk middel het meest geschikt is om de gebreken of niet-conformiteit te verhelpen. 
7. Financiering  
In geval van financiering door de Verkoper of via de Verkoper zal hiervan melding worden gemaakt 
op de orderbevestiging. 
Indien in de orderbevestiging is voorzien dat de verkoop werd gesloten onder opschortende 
voorwaarde van toekenning van een financiering, zonder tussenkomst van de Verkoper bij het sluiten 
van deze overeenkomst en indien deze financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling, zal de 
Koper de Verkoper hiervan onverwijld op de hoogte moeten brengen. 
Bovendien moet het schriftelijke bewijs van deze weigering van financiering worden geleverd per 
brief die binnen de maand na de ondertekening van de bestelling aan de Verkoper wordt gericht. Het 
eventueel betaalde voorschot wordt in dat geval onmiddellijk aan de Koper terugbetaald. Bij gebreke 
zal de Verkoper van de Koper een vergoeding kunnen vorderen die overeenstemt met de schade die 
hij effectief heeft geleden en de eventuele garagekosten. 
8. Herroepingsrecht 
De tekst van dit artikel 8 AUX is pas van toepassing vanaf het moment dat de bestelbon online 
ondertekend kan worden en niet bij een verdeler. 
8.1 Herroeping Overeenkomstig de artikelen VI.47 tot VI.53 van het wetboek economisch recht heeft 
de Koper het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen een 
termijn van veertien dagen. Dit recht is niet van toepassing wanneer het voertuig werd vervaardigd 
volgens eigen specificaties gevraagd door de Koper, buiten de standaard opties en accessoires 
aangeboden door het merk, of wanneer het voertuig duidelijk gepersonaliseerd werd. De 
herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangeduide 
derde, andere dan de vervoerder, het voertuig fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te 
oefenen, moet de Koper aan het adres van de Verkoper dat op de orderbevestiging vermeld staat, 
zijn beslissing om deze overeenkomst te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige 
verklaring, hetzij per aangetekend schrijven per post, hetzij per e-mail. De Koper mag het 
bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. De 
identificatiegegevens (naam, voornaam, adres…) van de Koper moeten er duidelijk op vermeld 
worden, evenals het nummer van de orderbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven, 
volstaat het dat de Koper zijn beslissing tot herroeping overmaakt voor het verstrijken van de 
hierboven vermelde termijn. 
8.2 Effect van de intrekking 
De Koper moet het voertuig op zijn kosten terugsturen naar de vestiging van de Verkoper waar de 
levering werd uitgevoerd, samen met alle sleutels en wettelijke documenten die hem bij de 
levering werden overhandigd. Deze terugkeer moet zonder buitensporige vertraging gebeuren en in 
elk geval uiterlijk veertien dagen nadat de Koper aan de Verkoper zijn beslissing heeft meegedeeld 
om deze overeenkomst te herroepen.  
De Verkoper zal alle van hem ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, terugbetalen (met 
uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Koper in voorkomend geval een 
andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkopere standaardleveringswijze die door de 
Verkoper wordt aangeboden) zonder buitensporige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien 
dagen vanaf de dag waarop de Verkoper in kennis wordt gesteld van zijn beslissing om deze 
overeenkomst te herroepen. De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat de Koper 
heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Koper uitdrukkelijk een ander middel 
heeft overeengekomen. In ieder geval brengt deze terugbetaling geen kosten mee voor de Koper. 
Niettemin kan de Verkoper de terugbetaling uitstellen tot de teruggave van het voertuig in zijn 
vestiging waar de levering werd uitgevoerd, samen met de sleutels en alle wettelijke documenten die 
aan de Koper werden overhandigd, bij de levering, of tot de Koper een bewijs van verzending van het 
voertuig, de sleutels en de wettelijke documenten heeft geleverd, afhankelijk van de datum van de 
eerste van deze feiten.  
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8.3 Kosten die aan de Koper kunnen worden aangerekend  
De Verkoper kan van de Koper schadevergoeding eisen voor elke waardevermindering van het 
voertuig als gevolg van andere handelingen dan die welke noodzakelijk zijn om de aard, de 
kenmerken en de goede werking van dit voertuig vast te stellen. De Verkoper kan bijkomende kosten 
aanrekenen aan de Koper indien  

het aantal afgelegde kilometers sinds de levering de 1.000 km overschrijdt. In dat geval moet 
de Koper de verkoper terugbetalen voor elke afgelegde kilometer boven de drempel van 
1.000 km, ten belope van €0,5 excl. BTW per kilometer; 
het voertuig is beschadigd bij terugkeer. In dat geval zal de Verkoper de herstellingskosten 
rechtstreeks aan de Koper factureren; 

- het voertuig is vuil bij het inleveren. In dat geval kunnen schoonmaakkosten, op basis van een 
schatting van een deskundige, aan de Koper in rekening worden gebracht. 

De Verkoper zal deze diverse kosten kunnen aftrekken van de aan de Koper terug te betalen koopprijs. 
8.4 Bij nevencontracten 
De uitoefening van het herroepingsrecht van de op afstand gesloten aankoopovereenkomst van het 
voertuig maakt automatisch een einde aan elke bijkomende overeenkomst, zonder andere kosten dan 
de hierboven vermelde. 

Indien de Koper een financieringsovereenkomst heeft gesloten voor de aankoop van dit voertuig, moet 
hij de kredietgever onmiddellijk op de hoogte brengen van de herroeping van deze overeenkomst.  
 

MODELFORMULIER HERROEPING  

(Gelieve dit formulier enkel in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te 
herroepen)  
- Ter attentie van [de onderneming vult hier haar naam, geografisch adres en, indien beschikbaar, 
faxnummer en e-mailadres in]: 
- Ik/Wij (*) geven u hierbij kennis (*) van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende 
de verkoop van onderstaand voertuig  
- Bestelbon nr. (in te vullen) van (in te vullen), voertuig geleverd op (in te vullen)  
- Naam van de consument(en)  
- Adres van de consument(en)  
- Handtekening van de consument(en) (enkel in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)  
- Datum  
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is." 

 

9. Recht van de klant om zijn bestelling te annuleren 
De klant heeft het recht om zijn bestelling te annuleren vanaf het afsluiten van de online bestelling 
tot de levering door de verdeler, zonder reden en zonder boete, door een e-mail te sturen naar de 
verdeler om hem op de hoogte te brengen van deze annulering. Het online betaalde voorschot wordt 
teruggegeven. 
10. Overname van een tweedehandswagen 
Wanneer de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig bepaalt, is deze overname 
afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de Koper 
eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verplichtingen met betrekking tot de 
eventuele financiering ervan werden uitgevoerd. 
De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het 
nieuwe voertuig, is definitief voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van 
de levering ervan door de Koper, met uitzondering van minieme en niet-essentiële details voor de 
Verkoper, volledig overeenstemt met de overeengekomen specifieke vereisten vermeld in de 
orderbevestiging. Indien dit niet het geval is, is de Verkoper niet meer verplicht hem terug te nemen 
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zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor hem om een nieuw overnamebod te formuleren 
rekening houdend met zijn toestand bij de levering. 
De maximale kilometerstand bij levering zal steeds een essentieel kenmerk van het overgenomen 
voertuig zijn. De partijen kunnen echter een waardevermindering van de overnameprijs voorzien in 
geval van overschrijding van de overeengekomen maximumkilometerstand. De vermindering van de 
waarde van het overgenomen tweedehandsvoertuig ten gevolge van een vertraging in de levering 
van het aan de Koper verkochte nieuwe voertuig is ten laste van de Verkoper. 
De overname van het tweedehandsvoertuig onder de voorziene voorwaarden is onderworpen aan de 
opschortende voorwaarde van de uitvoering door de klant van zijn verplichtingen inzake levering en 
betaling van de prijs. 
11. Documenten van de fabrikant 
Elk document uitgaande van de constructeur, dat de kenmerken van het bestelde voertuig vermeldt, 
de stempel of de handtekening van de Verkoper draagt en dat bij de orderbevestiging is gevoegd, 
wordt geacht deel uit te maken van de orderbevestiging waaraan het is gehecht. 
12. Reserveonderdelen 
De beschikbaarheid van reserveonderdelen wordt door de fabrikant slechts gegarandeerd voor een 
periode van 5 jaar vanaf de datum waarop de productie van het bestelde voertuig wordt stopgezet. 
13. Overmacht 
De partij die zich beroept op een geval van overmacht verwittigt de andere partij binnen 8 
kalenderdagen van haar kennis van het voorval per aangetekende brief. 
14. Bewijs 
In de voorgaande bepalingen wordt de aanbevolen vorm van het geschrift slechts ten titel van bewijs 
voorzien. 
15. Bevoegdheid van de rechtbanken 
In geval van geschil zijn de volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen 
van de vordering: 
1° de rechter van de woonplaats van de verweerder of van een van de verweerders; 
2° de rechter van de plaats waar de verbintenissen in het geschil of één ervan zijn ontstaan of waar 
zij zijn, werden of moeten worden uitgevoerd; 
3° de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder de persoon van de verweerder heeft 
gesproken indien deze noch, in voorkomend geval, geen van de verweerders een woonplaats heeft in 
België of in het buitenland. 
16. Rally’s en wedstrijden 
De Koper verbindt zich ertoe om niet rechtstreeks of onrechtstreeks met het verkochte voertuig deel 
te nemen aan niet-toeristische rally’s, wedstrijden en op een algemene manier voor alles wat in strijd 
is met een normaal gebruik van het voertuig of enige publiciteit te maken zonder voorafgaande 
toestemming van de invoerder, op straffe van verval van de contractuele garantie. 
17. Persoonlijke gegevens 
We verwijzen hiervoor naar het privacybeleid van Fiat dat u hier vindt. 
18/. Hoedanigheid en verbintenis van de Koper 
18.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing voor zover de Koper een consument 
is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van economisch recht of in de zin van artikel 1649bis § 
2, 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. voor zover de Koper het voertuig dat het voorwerp uitmaakt 
van deze verkoopovereenkomst koopt of gebruikt voor doeleinden die buiten zijn professionele of 
commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen. 
18.2 In alle gevallen waarin de Koper geen consument is in de zin van artikel 18.1 hierboven, zijn deze 
algemene voorwaarden van toepassing met uitzondering van de volgende artikelen: 1.1., 2.1., 2.2., 
2.3., 4.1., 6.1., 7.1.,., 11 en 15. 
In dat geval: 
Art. 1.1. : de leveringsdatum of -termijn is steeds louter indicatief en zonder vaste verbintenis van de 
Verkoper; 
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Art. 2: de prijzen vermeld op de voorzijde van de verkoopovereenkomst kunnen worden verhoogd 
indien de door de invoerder of de fabrikant aanbevolen catalogusprijs wordt verhoogd; 
Art. 4.1. : de Verkoper kan een voorschot van meer dan 15% eisen; 
Art. 6: artikel 6 wordt aangevuld als volgt: 
Conformiteit en zichtbare gebreken 
"Zichtbare gebreken aan de lak, het koetswerk en de binnenbekleding moeten onmiddellijk en per 
aangetekend schrijven aan de Verkoper worden gemeld. 
De andere zichtbare gebreken moeten per aangetekend schrijven aan de Verkoper worden betekend 
uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering ." 
Artikel 6.1. wordt vervangen als volgt: 
"De Koper geniet de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 
tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de 
levering en indien het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor 
het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. 
Elk verborgen gebrek moet per aangetekende brief aan de Verkoper worden meegedeeld binnen een 
termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld of normaal had 
moeten vaststellen." 
Art 15: de rechters van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Verkoper zijn uitsluitend 
bevoegd. 
18.3 De Koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe het bestelde voertuig aan te kopen voor persoonlijk 
gebruik of voor verhurings- of leasingdoeleinden en niet om het opnieuw te verkopen in nieuwe 
staat voor commerciële doeleinden en dit in het bijzonder wanneer hem gunstvoorwaarden werden 
toegekend. 
Akkoord: 
Indien de Koper deze verbintenis niet nakomt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om: 
ofwel de verkoop als geannuleerd te beschouwen zonder dat de Verkoper gehouden is tot betaling 
van enige schadevergoeding; 
ofwel van de Koper een vergoeding te vorderen van 10% van de aankoopprijs van het voertuig; 
ofwel de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de Koper zijn 
verbintenis om de bovenvermelde verplichting na te komen niet heeft bevestigd wat de andere 
bestelde voertuigen betreft. 
18.4 De niet-officiële accessoires van de Fiat groep zijn accessoires die niet vallen onder de 
conventionele fabrieksgarantie vermeld in artikel 6.2. 
19. Overige bepalingen 
De Koper verklaart volledig op de hoogte te zijn van het feit dat de Verkoper niet de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de constructeur heeft. 
De bijlagen bij deze Afnameovereenkomst maken er integraal en substantieel deel van uit. 


