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"REMARKETING” 
A. Algemene informatie 

1. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is AUTO1 European Cars B.V., 
Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam (hierna "AUTO1"). De voorwaarden 
gelden expliciet voor de inkoop van gebruikte voertuigen binnen de 
dienstverlening "Remarketing service" van AUTO1 (Hierna "REMARKETING" of 
"REMARKETING service"). 

2. Binnen de dienstverlening REMARKETING, koopt AUTO1 voertuigen van 
autodealers (hierna ”dealers”) De dealer is een ondernemer ingeschreven bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) De dealer dient bij AUTO1 
geregistreerd te zijn voor de REMARKETING service. De dealer erkent de legaal 
bindende vorm van deze Algemene Voorwaarden. AUTO1 beroept zich op het 
recht deze te kunnen wijzingen zonder opgaaf van reden. 

3. AUTO1 en de dealer komen overeen dat de verkoop van een voertuig tussen 
AUTO1 en de dealer binnen de REMARKETING dienstverlening uitsluitend van 
toepassing is op deze voorwaarden, ondanks afwijkende voorwaarden van de 
dealer zelf. AUTO1 accepteert geen andere Algemene Voorwaarden, in specifiek 
wanneer deze tegenovergesteld zijn of afwijken van deze. Erkennen van andere 
voorwaarden zal door AUTO1 schriftelijk worden vastgelegd. 

4. De voorwaarden zijn altijd beschikbaar in de huidige versie van de 
REMARKETING app en op de website www.auto1.com. 

B. Voertuiginspectie met de 
“REMARKETING app” 

1. Algemeen 
AUTO1 stelt de dealer de REMARKETING app voor voertuiginspectie kosteloos 
beschikbaar. Na het beëindigen van de inspectie van het voertuig wordt deze 
vermarkt door AUTO1. De verkoop van het voertuig kan volgen door een “direct 
bod” van AUTO1 of door het geïnspecteerde voertuig toe te voegen aan een 
veiling van AUTO1. 

2. Inspectie van het voertuig 
De dealer dient de auto compleet en correct te inspecteren. De dealer dient alle 
eigenschappen, karakteristieken en tekortkomingen en eventueel andere 
factoren relevant voor de verkoop aan AUTO1 aan het licht te brengen. De 
dealer dient de inspectie in de REMARKETING app stap voor stap uit te voeren 
en de gevraagde data, foto’s en details vast te leggen. Specifiek dient de dealer 
uitgebreide details van ongevallen, schadeverleden en technische gebreken vast 
te leggen. 

3. Direct bod 
Na de inspectie van het voertuig door de dealer, kan de dealer een direct bod 
ontvangen van AUTO1, wanneer de dealer gebruik maakt van de keuze “direct 
bod”. De dealer kan dit bod telefonisch en/of per het daarvoor bestemde e-mail 
adres accepteren bij ontvangst van de aankoopbevestiging van het 
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desbetreffende voertuig. De dealer kan het aanbod ook accepteren via de 
REMARKETING app. 

4. "Veiling" 
Als de dealer na de inspectie van het voertuig kiest voor de optie “veiling”, wordt 
deze aangeboden aan een derde partij door middel van een 24 uur veiling door 
AUTO1. De dealer dient een bindende minimum verkoopprijs in te voeren voor 
het voertuig. Een koopcontract tussen de dealer en AUTO1 inzake dit voertuig 
is een evident in het geval de ingestelde bindende minimumprijs, of hoger, 
wordt behaald. AUTO1 koopt in dit geval het voertuig van de dealer. AUTO1 kan 
deze veiling maximaal 3 keer herhalen. Indien er geen biedingen op het voertuig 
zijn, hoger dan de ingestelde minimumverkoopprijs, zal er geen verkoopcontract 
gelden tussen de dealer en AUTO1. 

C. Voertuiginspectie met 
"REMARKETING on site” 

1. Als onderdeel van de REMARKETING service, biedt AUTO1 de mogelijkheid om 
gebruikte voertuigen te inspecteren op locatie bij de dealer. De dealer dient 
voor ieder geïnspecteerd voertuig een bindende minimumprijs af te geven 
waarvoor de dealer deze aan AUTO1 wilt verkopen. 

2. AUTO1 committeert zich aan het afgeven van een bindend bod na het eindigen 
van de AUTO1 veiling, op zijn laatst 6 werkdagen na het beëindigen van de 
inspectie. AUTO1 verstuurt het bod per e-mail naar de dealer. AUTO1 bindt zicht 
aan de inkoop van het voertuig tot 2 werkdagen na het versturen van het bod 
per e-mail. 

3. Indien AUTO1 een bod afgeeft dat de inkoopprijs van het voertuig van de dealer 
evenaart of overschrijdt, is de dealer verplicht het bod direct te accepteren. 

D. Transfer 
1. Na het afronden van de verkoop, dient de dealer het voertuig, 

registratiepapieren, tijdelijk documentnummer, sleutels en accessoires over te 
dragen aan AUTO1. 

2. AUTO1 zorgt voor de afhaling van het voertuig op de locatie zoals door de dealer 
is aangegeven. Voor de afhaling dient de dealer AUTO1 de gevraagde informatie 
te verschaffen. In specifiek de locatie van het voertuig, werktijden en de eerst 
mogelijke afhaaldatum. AUTO1 maakt gebruik van een externe transporteur 
voor de afhaling van het voertuig. AUTO1 zal de dealer informeren door welke 
aangewezen transporteur het voertuig opgehaald zal worden. 

3. Onderworpen aan interne logistiek, zal AUTO1 normaal het voertuig op de 
aangegeven locatie binnen 5 werkdagen ophalen na het sluiten van het 
verkoopcontract. 

4. Indien AUTO1 deze voorwaarde niet nakomt later dan 10 werkdagen, is de 
dealer gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen, niet meer van EUR 
5.00 netto per dag per voertuig. De dealer is niet gerechtigd het voertuig te 
weigeren voor afhaling indien deze stallingskosten nog niet betaald zijn door 
AUTO1. 
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5. De dealer dienst AUTO1 of de geselecteerde transporteur toegewezen door 
AUTO1 toegang te verschaffen tot het pand of grondeigendom van de dealer 
om het verkochte voertuig op te halen. 

E. Betaling 
1. AUTO1 is, in principe, verplicht de aankoopprijs zonder mindering uit te 

betalingen, indien het recht op mindering bestaat. De aankoopprijs dient door 
AUTO1 te worden betaald na de overdracht van het voertuig, bijbehorende 
documenten en accessoires. 

2. De betaling van de aankooprijs dient binnen 7 werkdagen na het afhalen van het 
voertuig te geschieden door AUTO1 op de bankrekening van de dealer, zoals 
aangegeven op de factuur. Alle prijzen zijn in Euro’s (EUR). Het betalen van de 
aankoopprijs van het voertuig betekent niet automatisch dat AUTO1 het 
voertuig vrij van defecten beschouwd. AUTO1 behoudt zich het recht voor om 
eventuele defecten te claimen zoals beschreven onder sector F.  

3. De dealer is niet gerechtig de overdracht van het voertuig te weigeren op basis 
lopende, afgeronde of beweerde claims tegen AUTO1 van eerder tot stand 
gekomen verkoopcontracten. 

4. In het geval van uitblijven van betaling van AUTO1, kan de dealer enkel het 
verkoopcontract terugdraaien in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften. Een wanbetaling start 7 werkdagen na het uitblijven van de 
verstrekte termijn van betaling. De dealer is niet gerechtigd enige schade of 
claims richting AUTO1 in te dienen na vertraging van betaling. Deze uitsluiting 
geldt niet voor schadeclaims die zijn gebaseerd op een grove nalatigheid of 
opzettelijke schending van de rechten van AUTO1, hun assistenten of 
plaatsvervangende agenten, evenals in het geval van schade aan het leven, 
lichaam en gezondheid. Dergelijke claims van de kant van de dealer verjaren één 
jaar geworden na de datum van de vordering. 

F. Garantie 
1. Indien er sprake is van grove nalatigheid of gebreken aan het door AUTO1 

aangekochte voertuig, beroept AUTO1 zich op het recht om tot 30 dagen na 
aankoop van het voertuig te retourneren aan de dealer. 

G. Gegevensbescherming 
1. De bescherming van de gegevens van de dealer is belangrijk voor AUTO1. In 

deze context refereren wij aan de AUTO1 privacy verklaring: 
www.auto1.com/nl/privacy-notice. Doorsturen van de gegevens aan gelieerde 
bedrijven van AUTO1 is toegestaan. 

2. Wanneer een dealer zijn registratie voor de REMARKETING service terugtrekt, is 
hij gerechtigd om zijn opgeslagen data te laten verwijderen, tenzij AUTO1 deze 
nodig heeft voor de verwerking van contracten. 

3. AUTO1 is gerechtigd om gegevens te verzamelen, op te slaan, en deze te 
gebruiken voor eigen doeleinden. De bepalingen van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens hierbij in acht genomen. 

H. Gebruik 

https://www.auto1.com/nl/privacy-notice
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1. AUTO1 streeft er naar ervoor te zorgen dat de REMARKETING service altijd 
zonder onderbreking en foutloos beschikbaar is. Vanwege de aard van het 
Internet, kan dit niet worden gegarandeerd. De dealers toegang tot de 
REMARKETING dienst kan soms worden onderbroken of beperkt mogelijk zijn 
voor reparatie, onderhoud, of de introductie van nieuwe diensten. AUTO1 
probeert de frequentie en de duur van elk van deze tijdelijke onderbrekingen of 
beperkingen beperken. 

2. AUTO1 biedt geen garantie voor technische gebreken te aanvaarden, in het 
bijzonder, voor onderbroken beschikbaarheid van de REMARKETING dienst of 
voor de fouten in de weergave van de inhoud zoals door de dealer ingevoerd. 
Als de REMARKETING service niet beschikbaar is, kan de dealer contact 
opnemen met de klantenservice. 

3. De dealer geeft AUTO1 en haar relaties het overdraagbaar recht, kosteloos en 
niet tijdsgebonden, inhoudelijk gebonden en regionaal gebonden, verzonden 
naar AUTO1, inclusief voertuiggegevens en foto’s genomen tijdens de inspectie 
bij de dealer, te gebruiken, online en offline. 

I. Persoonsgegevens 
1. AUTO1 is gerechtigd persoonsgegevens van de dealer of zijn agenten omwille 

de rechtshandhaving, de regelgevende instanties, andere autoriteiten of 
geautoriseerde derde partijen als gevolg van vraag naar informatie in verband 
met een onderzoek, het vermoeden van een misdrijf, een onrechtmatige daad 
of andere handelingen die kunnen leiden tot een verplichting voor AUTO1 te 
passen, te verstrekken. 

J. Overige 
1. De dealer dient het voertuig niet aan derden of andere verkoopkanalen aan te 

bieden vanaf de datum van het begin van de voertuiginspectie tot de aankoop 
door AUTO1 of het falen van de aankoop. 

2. De dealer draagt het risico van het voertuig tussen de tijd van de inspectie en 
inkoop, dat wil zeggen, de vernietiging of de verslechtering van de toestand van 
het voertuig, zo lang als een koopcontract tussen de dealer en is AUTO1 
gesloten. 

3. Voor alle contracten, juridische relaties en zakelijke relaties onderworpen aan 
deze voorwaarden, evenals de daarmee samenhangende vorderingen en die 
daaruit voortvloeien, is het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van het 
UN-kooprecht. 

4. Exclusieve bevoegdheid voor alle huidige en toekomstige vorderingen die 
voortvloeien uit de zakelijke relatie is de maatschappelijke zetel van 
Wijkopenauto’s BVBA. AUTO1 heeft ook het recht om de betreffende dealer te 
klagen bij hun algemene bevoegde rechtbank. 

(vanaf december 2016) 

 


