Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden
zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 2 januari 2019.
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ABEVIS, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 70945799, zijnde de exploitant van de website www.abevis.nl en via
welke bemiddeling tussen Bieder en Aanbieder tot stand is gekomen. In geval van
wederzijdse overeenkomst te noemen Koper en Verkoper.
Bieder: De consument, natuurlijk persoon of rechtspersoon die interesse heeft
getoond of een Bieding heeft uitgebracht in/op het via en door ABEVIS aangeboden
Voertuig.
Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon
die ABEVIS de opdracht heeft gegeven om zijn/haar voertuig aan te bieden met
verkoop als doel. Aanbieder is te allen tijde 'Opdrachtgever'.
Koper: De consument, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, met wie een
overeenkomst is gesloten conform afspraken met Verkoper.
Verkoper: De consument, een natuurlijk persoon of gemachtigde vertegenwoordiger
van een rechtspersoon, die een Voertuig heeft aangeboden via ABEVIS en welke een
Bieding heeft geaccepteerd. Verkoper is te allen tijde 'Opdrachtgever'.
Voertuig: Een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of
ander motorvoertuig of vaartuig welke door Aanbieder voor verkoop wordt
aangeboden.
Verkoopsite(s): De verkoopsites die door ABEVIS gebruikt worden ten behoeve van de
verkoop van een Voertuig. Hiertoe behoort ook www.abevis.nl.
Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van ABEVIS tot stand
komt tussen Aanbieder en Bieder, waardoor dit respectievelijk Verkoper en Koper
worden waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig af te nemen van Verkoper voor
de Bieding. Verkoper verplicht zich hiermee om het Voertuig te leveren.
Overeenkomst van Opdracht: De overeenkomst die tussen Aanbieder en ABEVIS tot
stand is gekomen ten behoeve van de verkoop van het Voertuig van Aanbieder.
Bieding: Het bod dat door Bieder is uitgebracht op het Voertuig van de Aanbieder
inclusief eventuele BTW in euro’s.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst tussen Koper en
Verkoper welke door bemiddeling van ABEVIS tot stand is gekomen. Tevens zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst van Opdracht welke tussen
Aanbieder en ABEVIS tot stand is gekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming Koopovereenkomst
De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Bieding van Bieder door
Aanbieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar ABEVIS
heeft dit modelcontract zorgvuldig samengesteld. ABEVIS is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is ABEVIS partij
in dit contract. ABEVIS is echter wel contactpersoon voor de Koper.

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst van Opdracht
De Overeenkomst van Opdracht komt tot stand door ondertekening van de betreffende
overeenkomst en door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van ABEVIS door
Aanbieder. Bemiddelaar ABEVIS heeft dit modelcontract zorgvuldig samengesteld. ABEVIS is
op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract.
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ABEVIS zal het Voertuig plaatsen op www.abevis.nl en diverse verkoopwebsites.
Aanbieder stelt ABEVIS in gelegenheid om het Voertuig klaar te maken voor
adverteren. Daartoe behoort onder andere proefrijden, het interieur en exterieur van
de auto reinigen (indien nodig bevonden door ABEVIS), bedrijfs-kentekenplaten
bevestigen, uitvoerig fotograferen en andere handelingen ten behoeve van verkoop
van het Voertuig.
De Overeenkomst van Opdracht gaat ABEVIS met Aanbieder aan voor een termijn van
maximaal 31 dagen. ABEVIS is verplicht om maximale inspanning te leveren om het
tot stand komen van Koopovereenkomst binnen zo kort mogelijke termijn te laten
plaatsvinden. Mocht deze termijn niet haalbaar blijken, kunnen beide partijen
besluiten om de Overeenkomst van Opdracht te verlengen of te beëindigen.
Aanbieder is verplicht om juiste, volledige en op waarheid beruste informatie te
verstrekken over het Voertuig. Hiertoe behoort onder meer het overleggen van zoals,
maar niet uitsluitend, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie
onderhoudsnota’s en kentekendocumenten en het melden van eventuele bekende
gebreken.
ABEVIS blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehele verkoopproces van het
Voertuig. ABEVIS blijft te allen tijde contactpersoon en bemiddelaar voor Aanbieder
en Bieder afzonderlijk.
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Eventuele schade die ontstaat tijdens een proefrit, is voor risico van Aanbieder, tenzij
deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van ABEVIS, Koper, Bieder of andere
aan ABEVIS, Koper of Bieder toe te rekenen omstandigheden, zoals onder andere
onachtzaamheid of roekeloosheid. Aanbieder dient zorg te dragen voor een
deugdelijke WA-verzekering van het voertuig gedurende de periode van de opdracht.
ABEVIS en Aanbieder komen in de Overeenkomst van Opdracht schriftelijk een
absoluut bedrag overeen, welke ABEVIS verplicht is te betalen aan Aanbieder/
Verkoper nadat het Voertuig is overgeschreven op naam van Koper.
Het in Lid 7 overeengekomen bedrag is gebaseerd op de wens van Aanbieder en in
combinatie met het inzicht en kennis van de medewerker van ABEVIS.
ABEVIS heeft te allen tijde recht op, en aanvaard elk bedrag dat Koper meer voor het
Voertuig betaalt dan het in Lid 7 overeengekomen bedrag, als vergoeding voor
bemiddeling. Aan Aanbieder/Verkoper is ABEVIS niet verplicht om de grootte van deze
vergoeding te vermelden.

Artikel 5 – Dienstverlening ABEVIS
De dienstverlening van ABEVIS ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de
totstandkoming van deze Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk
Koper en Verkoper. Alle gemaakte kosten ten behoeve van de verkoop van het Voertuig van
Aanbieder (adverteerkosten, auto wassen, reinigingsmiddelen, gewerkte uren en dergelijke)
brengt ABEVIS niet in rekening.

Artikel 6 – Levering en overdracht
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Koper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de
Koopovereenkomst, middels een E-mailbericht, Sms-bericht, op telefonische wijze of
mondeling, contact op te nemen met ABEVIS om een afspraak voor de overdracht van
het Voertuig te maken. De overdracht dient binnen 14 dagen na totstandkoming van
Koopovereenkomst plaats te vinden.
Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de in Koopovereenkomst
overeengekomen koopsom aan ABEVIS te betalen, tenzij het Voertuig op het moment
van overdracht niet aan de omschrijving voldoet zoals is overeengekomen in de
Koopovereenkomst. In dit geval mag de overeenkomst kosteloos ontbonden worden
door Koper. Aanbieder of Verkoper dient in voorkomend geval ABEVIS de gelegenheid
te geven de Koopovereenkomst naar redelijkheid te herzien of alsnog een alternatieve
Koper te vinden binnen een periode van 3 weken na het aangaan van de initiële
Koopovereenkomst.
Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten (zoals, maar
niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie
onderhoudsnota’s en kentekendocumenten) te leveren aan ABEVIS ten minste
voorafgaand aan de overdracht van het Voertuig aan Koper. ABEVIS is verplicht deze
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documenten aan Koper te overhandigen na overdracht van Voertuig. Verkoper en
ABEVIS kunnen in onderling schriftelijk overleg afwijken van de in lid 1 en 2
genoemde termijnen. Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van
contact- of adresgegevens in de betreffende documenten aan Koper.
Gedurende de termijn van de Overeenkomst van Opdracht mag Aanbieder het
betreffende Voertuig niet verkopen aan een derde partij.
Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door ophalen van het
voertuig door Koper bij ABEVIS. Indien afhalen van het Voertuig is overeengekomen
tussen ABEVIS en Koper, dan dient het afhalen plaats te vinden op een onderling
overeengekomen adres. De overdracht zal plaats vinden op moment dat een
postkantoor met mogelijkheid tot overschrijven van een Voertuig geopend is.
Voor het geval dat partijen over het tijdstip van overdracht of afhalen geen
overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper
vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen met een termijn
voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
Aanbieder of Verkoper verklaart dat het door hem of haar aangeleverde Voertuig
eigendom is en vrij van lasten en/of beperkingen. Tevens verklaart Aanbieder of
Verkoper volledig te zijn in de verstrekking van informatie over het Voertuig aan
ABEVIS bij Overeenkomst van Opdracht.
Tot het moment van overdracht of afhalen blijven alle kosten en eventuele schades
ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het Voertuig (zoals onderhoud,
reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van
Aanbieder of Verkoper.
ABEVIS is verplicht om na overdracht van het Voertuig van Verkoper, Verkoper een
Vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken, binnen 48 uur na overschrijven van het
Voertuig op naam van Koper.
ABEVIS is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke
aansprakelijkheid en het eigendom van Verkoper naar Koper. Mocht er een
financierings- of leaseovereenkomst op het Voertuig van toepassing zijn, dan zal
Verkoper ABEVIS hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de
procedures met betrekking tot de overdracht van het Voertuig.

Artikel 7 – Betaling
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Alvorens Bieder tot kopen overgaat, heeft deze recht om te onderzoeken of het
Voertuig overeenkomt met de omschrijving van ABEVIS. Bieder heeft recht om, te
allen tijde in bijzijn van een medewerker van ABEVIS, een proefrit te maken.
Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Aanbieder, tenzij
deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Bieder of andere aan Bieder toe
te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid
van Bieder.
Indien Koper constateert dat de optische en/of technische toestand van het
betreffende Voertuig zoals aangeboden door ABEVIS c.q. Aanbieder op moment van
overdracht niet overeenkomt met de toestand van het Voertuig op moment van het
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tekenen van de Koopovereenkomst, heeft Koper recht op een redelijke vermindering
van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden.
In geval van gebreken waarvan Verkoper op de hoogte is of redelijkerwijs moet zijn,
of gebreken die ervoor zorgen dat redelijk gebruik van de auto niet meer mogelijk is
en Verkoper hiervan op de hoogte moet zijn, waarover ABEVIS niet op de hoogte is
gesteld voorafgaand aan het moment van overdracht, zal de redelijke vermindering
van de prijs ten nadele van Verkoper zijn, in de vorm van vermindering van het
overeengekomen bedrag in de Overeenkomst van Opdracht.
Het betreft een particuliere verkoop, van Verkoper aan Koper. De dienstverlening van
ABEVIS ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van
deze Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en
Verkoper. ABEVIS is na overdracht niet aansprakelijk voor het Voertuig of eventuele
garantie(s), tenzij nadrukkelijk anders vastgelegd en overeengekomen in
Koopovereenkomst. ABEVIS zal te allen tijde gebruikmaken van haar expertise en
haar maximale inspanning verrichten om Bieder en Koper zo volledig mogelijk
informatie te verstrekken over de algehele status van het betreffende Voertuig.
De koopsom dient door Koper aan ABEVIS betaald te worden voorafgaand aan
overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het door ABEVIS
afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten. Koper is verplicht te
zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan ABEVIS, in overleg kan dit contant of
middels een directe bankoverschrijving plaatsvinden. De geldsom zoals vermeld in de
Overeenkomst van Opdracht dient ABEVIS zo snel mogelijk (binnen 48 uur) aan de
Verkoper te betalen, in overleg kan dit contant of middels een directe
bankoverschrijving plaatsvinden.
ABEVIS is verplicht om beide partijen, Koper en Verkoper, een kwitantie van ontvangst
te geven.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
De door bemiddeling van ABEVIS tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en
Verkoper niet worden herroepen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
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Op de Koopovereenkomst en Overeenkomst van Opdracht is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
Tenzij partijen in onderling overleg overeengekomen om hun geschil voor te leggen
aan een andere instantie, is de Rechtbank in Limburg in eerste aanleg uitsluitend
bevoegd om een eventueel geding tussen partijen ter zake van deze
Koopovereenkomst of Overeenkomst van Opdracht in behandeling te nemen.

