ALGEMENE
VOORWAARDEN
GEBRUIKTE AUTO'S
A. Algemeen

VOOR

1. Via het handelaar portaal www.auto1.com (hierna portaal genoemd) worden
gebruikte voertuigen uitsluitend verkocht aan autohandelaren. De
werkmaatschappij van het portaal is AUTO1.com GmbH. (hierna AUTO1.com
genoemd). AUTO1.com is een dochteronderneming van AUTO1 Group GmbH,
Bergmannstr. 72, 10961 Berlin. Eigenaar en verkoper van de op het portaal
aangeboden auto's is ofwel WKA ofwel AUTO1 European Cars B.V.,
Overschiestraat 57-6, 1062HN Amsterdam, Nederland (hierna verkoper
genoemd). AUTO1 European Cars B.V. is een dochteronderneming van AUTO1
Group GmbH. De feitelijke verkoper zal op aanvraag worden medegedeeld en
komt ook naar voren uit de aan de autohandelaar toegezonden
aankoopbevestiging.
2. Alleen autohandelaren (hierna "handelaren" genoemd) die lid zijn van het
portaal kunnen kopers zijn. De algemene voorwaarden van de portaal zijn geldig.
3. Het afsluiten van een contract tussen de verkoper en de handelaar is uitsluitend
gebaseerd op deze voorwaarden. Andere, in het bijzonder tegenstrijdige of
afwijkende voorwaarden worden niet erkend door de verkoper. Dit geldt ook
voor de regels die niet zijn opgenomen in de bestaande algemene voorwaarden.
Voor de erkenning van andere voorwaarden is uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van de verkoper vereist.

B.

Contract afsluiten
1. General
1. Het portaal adverteert gebruikte auto's die in principe eigendom van de
verkoper zijn. Het portaal is onderverdeeld in de rubrieken "Direct
Kopen", "24uur Veiling", "Nog niet ingekocht" en "Live - Veiling". De
geadverteerde auto's vormen in het algemeen niet een aanbod voor het
sluiten van een koopovereenkomst. Zij vertegenwoordigen slechts een
uitnodiging voor een aanbod door de handelaar (zogenaamde Invitatio
ad offerendum onder Duits recht).
2. De handelaar haalt de individuele voertuigen op en, indien
geïnteresseerd, doet een aanbod voor het betreffende voertuig door
een aankoopprijs voor te stellen. Hierbij doet de handelaar een bindend
aanbod voor een koopovereenkomst. De handelaar is gebonden aan dit
aanbod tijdens en na de respectieve aanbodperiode.
3. Rechten en verplichtingen op basis van de ontstane koopovereenkomst
zijn onderworpen aan de desbetreffende bepalingen en voorwaarden
geldig ten tijde van het sluiten van een contract. De huidige versie van
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de algemene voorwaarden wordt op elk moment opgeslagen en kan
worden teruggevonden op de website www.auto1.com. Na het sluiten
van de overeenkomst wordt het risico voor de verkochte auto
overgedragen naar de handelaar.
4. De overdracht van de rechten en verplichtingen op basis van de
koopovereenkomst vereist de schriftelijke goedkeuring van de verkoper.
De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de handelaar een
orderbevestiging per e-mail ontvangt.
2. Direct Kopen
1. In de rubriek "Direct Kopen" worden geselecteerde voertuigen
aangeboden voor een vaste prijs. Deze voertuigen vormen enkel een
uitnodiging voor een aanbod door de handelaar. De aanbodperiode kent
geen limiet.
2. De handelaar kan deze voertuigen kopen voor de geadverteerde prijs.
Hiervoor doet de handelaar een overeenkomstig bindend bod voor het
sluiten van een koopovereenkomst.
3. De aanvaarding van dit aanbod door de verkoper resulteert in het
ontstaan van een koopovereenkomst. De totstandkoming van de
koopovereenkomst wordt direct, meestal binnen één werkdag,
gecommuniceerd aan de handelaar via e-mail of fax. Alle effecten
verbonden aan het sluiten van de overeenkomst op basis van de
volgende treden in effect wanneer de handelaar deze e-mail of fax
ontvangt.
3. 24uur Veiling
1. De rubriek "24uur Veiling" wordt alleen geactiveerd voor geselecteerde
handelaren. In deze rubriek worden nieuw aangekochte voertuigen van
de verkoper aangeboden. De biedingsperiode voor de afzonderlijke
voertuigen wordt bepaald. De biedingsperiode is zichtbaar in de
gedetailleerde weergave van elk geadverteerd voertuig en bedraagt in
het algemeen 24 uur.
2. De handelaar kan een maximum van twee bindende biedingen doen
voor het sluiten van een koopovereenkomst van het desbetreffende
voertuig tijdens de actieperiode. Het hoogst geplaatste bod op het
voertuig tijdens de actieperiode is bindend.
3. De aanvaarding van dit aanbod door de verkoper resulteert in een
koopovereenkomst. De totstandkoming van de koopovereenkomst
wordt direct, meestal binnen één werkdag, gecommuniceerd aan de
handelaar via e-mail of fax. Alle effecten verbonden aan het sluiten van
de overeenkomst op basis van het volgende treden in effect wanneer de
handelaar deze e-mail of fax ontvangt.
4. Nog niet ingekocht
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1. De rubriek "Nog niet ingekocht" wordt alleen geactiveerd voor
geselecteerde handelaren. In deze rubriek kan de handelaar voertuigen
in real-time voertuigen zien die worden geëvalueerd op een locatie parallel en live aan het lopende inkoopproces door de verkoper.
2. De handelaar kan een maximum van twee bindende biedingen doen
voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het hoogst geplaatste bod
op het voertuig is bindend voor 14 dagen.
3. De aanvaarding van dit aanbod door de verkoper resulteert in een
koopovereenkomst. De materialisatie van de koopovereenkomst wordt
direct, meestal binnen één werkdag, gecommuniceerd aan de handelaar
via e-mail of fax. Alle effecten verbonden aan het sluiten van de
overeenkomst op basis van het volgende treden in effect wanneer de
handelaar deze e-mail of fax ontvangt.
5. Live - Veiling
1. De rubriek "Live - Veiling" wordt alleen geactiveerd voor geselecteerde
handelaren. In deze rubriek kan de handelaar voertuigen in real-time
voertuigen zien die worden geëvalueerd op een locatie - parallel en live
aan het lopende inkoopproces door de verkoper. De handelaar kan een
beperkte tijd bindende boden doen in een veiling.
2. De handelaar kan een oneindig aantal bindende biedingen doen voor het
sluiten van een koopovereenkomst. Het hoogst geplaatste bod op het
voertuig is bindend voor 14 dagen.
3. De aanvaarding van dit aanbod door de verkoper resulteert in een
koopovereenkomst. De materialisatie van de koopovereenkomst wordt
direct, meestal binnen één werkdag, gecommuniceerd aan de handelaar
via e-mail of fax. Alle effecten verbonden aan het sluiten van de
overeenkomst op basis van de volgende treden in effect wanneer de
handelaar deze e-mail of fax ontvangt.

C.

Betaling
1. De handelaar is verplicht de totale aankoopprijs te betalen zonder enige
kortingen. Details volgen uit de respectievelijke orderbevestiging. De koopprijs
is onmiddellijk opeisbaar. De betaling van de koopprijs moet onverwijld volgen
na het sluiten van de koopovereenkomst en het verzenden van de
orderbevestiging. Betaling moet niet later dan drie dagen volgen na het sluiten
van een overeenkomst door middel van overschrijving op de rekening van de
verkoper zoals vermeld in de orderbevestiging. Alle prijzen zijn vermeld in Euro
(EUR).
2. De handelaar kan alleen in protest gaan tegen de vorderingen van de verkoper
als de tegenvorderingen onomstreden zijn of een juridisch bindend titel bestaat.
De handelaar kan slechts een retentierecht uitoefenen als deze is gebaseerd op
de vorderingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst.
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3. In geval van vertraging van de betaling door de handelaar, kan de verkoper zich
terugtrekken uit de koopovereenkomst. Een betaling is vertraagd vanaf 7 dagen
na de vervaldatum van betaling. Na het verklaren van de terugtrekking, kan de
verkoper de voertuigen opnieuw op de markt brengen. Minimum opbrengsten
kunnen worden gevorderd van de handelaar als schadevergoeding.
4. Tarieven voor de verschillende services die worden verleend door de verkoper
worden in de huidige prijslijst getoond. Deze afdrukbare lijst kan altijd worden
bekeken op de website via de volgende link: Prijslijst

D.

Ophalen
1. De handelaar is verantwoordelijk voor het ophalen van het verkochte voertuig
op de respectieve locaties. Na het sluiten van de koopovereenkomst, verstrekt
de verkoper alle benodigde informatie voor het ophalen, met name de locatie,
openingstijden, vroegst mogelijke afspraak (ontvangstbevestiging), aan de
handelaar. De verkoper behoudt zich het recht voor om het voertuig naar een
andere plaats binnen de interne logistiek te verplaatsen tot het moment van
ophalen.
2. De handelaar moet het voertuig ophalen binnen drie werkdagen na het sluiten
van de koopovereenkomst op de locatie vermeld bij de ontvangstbevestiging of
voor alternatief vervoer zorgen.
3. In het geval de handelaar niet aan deze verplichting voldoet binnen 7 dagen na
het sluiten van de koopovereenkomst, zal de verkoper een opslagvergoeding
van EUR 15,00 per dag en voertuig in rekening brengen. De handelaar moet deze
opslagvergoeding betalen aan de verkoper zolang hij niet bewijst dat er geen of
slechts kleine werkelijke kosten zijn gemaakt voor de opslag van de voertuigen.
De verkoper kan de overdracht van het voertuig uitstellen totdat de totale
opslagkosten zijn betaald.
4. De verkoper verleent de handelaar toegang tot de bedrijfslocatie of de
alternatieve locaties om het ophalen van de verkochte voertuigen mogelijk te
maken.
5. De handelaar kan de verkoper verzoeken om het transport te organiseren
middels een externe logistieke dienstverlener, waarbij de kosten en risico's
zullen worden gedragen door de handelaar.

E.

Eigendomsvoorbehoud
1. Na voltooiing van alle verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst
met de handelaar, is de verkoper verplicht om het voertuig over te dragen en,
indien van toepassing, alle accessoires en de bijbehorende kentekenbewijzen.
Tot het moment van afronding van alle verplichtingen die voortvloeien uit de
koopovereenkomst met de handelaar, blijven de eigendomsrechten van het
voertuig, alsmede alle daaraan verbonden rechten, van de verkoper.
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2. Gedurende het eigendomsvoorbehoud heeft de verkoper het recht om de
registratiedocumenten te behouden.
3. De verkoper is verplicht om passende zorgvuldigheidseisen in acht te nemen bij
het behandelen van de verkochte voertuigen.

F.

Materiële defecten
1. De verkoop van voertuigen aan handelaren vindt plaats met uitsluiting van
eventuele vorderingen gebaseerd op materiële defecten. Vorderingen voor
materiële defecten zijn in het bijzonder uitgesloten als het defect of de schade
te wijten is aan natuurlijke slijtage. Meer informatie bij deel H. De
aansprakelijkheid voor materiële defecten loopt af een jaar na het ophalen van
het voertuig.
2. De handelaar is verplicht om het voertuig direct na toeëigening te onderzoeken.
De handelaar moet defecten onmiddellijk aan de verkoper melden, wat binnen
één werkdag na de toeëgening betekent. Als de handelaar deze verklaring niet
doet worden de goederen aangemerkt als goedgekeurd, tenzij het defect niet
tijdens het onderzoek kon worden herkend.
3. Mocht een defect die niet tijdens het onderzoek kon worden herkend op een
later moment verschijnen, is de handelaar verplicht de verkoper te informeren
over dit defect binnen één werkdag. Anders wordt het voertuig gezien als ook
goedgekeurd, ongeacht het defect. Dit geldt niet wanneer de verkoper of haar
vertegenwoordigers het defect frauduleus het defect verbergen.
4. De uitsluiting is niet van toepassing op vorderingen die zijn gebaseerd op grove
nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de verkoper of haar
vertegenwoordigers, evenals in het geval van schade aan het leven, lichaam en
gezondheid.

G.

Diversen
1. De partijen, evenals het object van de overeenkomst, worden gedocumenteerd
in de vorm van een orderbevestiging. Handgeschreven veranderingen of
aanvullingen aan deze schriftelijke koopovereenkomst zijn niet effectief.
Wijzigingen van de webpagina's, het beleid en de voorwaarden door de
verkoper zijn op elk moment mogelijk.
2. Voor de zakelijke relatie is de respectieve versie van de voorwaarden geldig aan
het begin van de zakelijke relatie van toepassing.
3. Duits recht met uitsluiting van het VN-kooprecht geldt voor alle
overeenkomsten, juridische en zakelijke relaties, alsmede de daaruit
voortvloeiende vorderingen die ten grondslag liggen aan de algemene
voorwaarden.
4. De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle huidige en toekomstige vorderingen
die voortvloeien uit de zakelijke relatie is de locatie van de verkoper (Berlijn). De
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verkoper heeft ook het recht om de respectieve contractpartner aan te klagen
bij zijn algemene bevoegde rechtbank.

H.

Andere overeenkomsten
1. De verkoop van voertuigen aan handelaren vindt plaats met uitsluiting van
eventuele vorderingen gebaseerd op materiële defecten. Dat geldt in het
bijzonder voor:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Voertuigen die werden gemarkeerd als beschadigde voertuigen
Voertuigen met een kilometerstand van meer dan 175.000 km
Voertuigen die ouder zijn dan 10 jaar
Normale slijtage
Zichtbare gebreken en beschadigingen en vooral:
▪ Kleine verfkrassen
▪ Deukjes
▪ Ontbrekende antennes
▪ Krassen op aluminium velgen
▪ Vieze binnenruimte
▪ Lekke banden
▪ Kleine beschadigingen door steenslag op de voorruit
▪ Ontbrekende gebruiksaanwijzing van het voertuig
▪ Ontbrekende cd, dvd of geheugenkaart voor de GPS
▪ Ontbrekende bagage-compartiment afdekking of hoedenplank
▪ Ontbrekende afstandsbesturing
▪ Ontbrekende sleutels van componenten (trekhaak, dakrails, etc.)
▪ Kapotte lampen
Technische schade aan slijtagegevoelige onderdelen zoals met name:
▪ Uitlaatsysteem
▪ Aircovloeistof
▪ Schokdemper
▪ Gebroken veren
▪ Bedieningsarmen en contacten
▪ Elk gebrek aan de koppeling
▪ Tweemassavliegwiel
▪ Remmen, handrem en de cilinder
▪ Wiellagers
▪ Stanglagers
▪ Accu
▪ Morsen van vloeistoffen
▪ Ruitenwissers

(Versie d.d. mei 2016)
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