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Artikel 1. Toepasselijkheid 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de adviseur 

van RS Automakelaar en Adviesbureau, hierna te noemen de ‘opdrachtnemer’ en haar wederpartij, 

hierna te noemen de ‘opdrachtgever’.  

Andersluidende voorwaarden maken daarvan geen deel uit en binden de opdrachtnemer niet, 

behoudens in geval de opdrachtnemer met wijziging en/of aanvulling schriftelijk heeft ingestemd. 

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de adviseur eniger tijd toegepast ten voordele van 

de opdrachtgever, geven laatst genoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen, of de 

toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen. Voorts ligt het initiatief tot 

aanbieding van elke overeenkomst uitsluitend bij RS Automakelaar en Adviesbureau, zij kan nimmer 

gedwongen worden tot enige levering van diensten, producten en/of verantwoording anders dan 

conform bij wet geregeld is. 

Artikel 2. Verantwoordelijkheid 

De opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken in het nemen van 

beslissingen en de overwegingen die daar toe leiden.  De opdrachtnemer evenals de adviseur zijn 

niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg 

van foutieve of onjuiste informatie. De opdrachtnemer verplicht zich om naar beste eer en geweten 

te handelen. Bekeuringen m.b.t. de wet op de verkeersregelgeving welke aantoonbaar zijn verstrekt 

ten tijde van het besturen dan wel het beheren van het voertuig door de opdrachtnemer kunnen 

voor rekening van de opdrachtnemer komen. 

Artikel 3. Verstrekken van informatie 

De opdrachtnemer (adviseur) zal vertrouwelijk omgaan met uw informatie. De opdrachtnemer zal 

geen informatie zonder uw toestemming aan derde verstrekken. De opdrachtgever verplicht zich om 

elke verandering die gevolgen kan hebben voor de werkzaamheden en/of onderhandelingspositie 

van de opdrachtnemer ter stond aan de opdrachtnemer te melden en schriftelijk te bevestigen. De 

opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie te verifiëren. 

Artikel 4. Autokeuring en taxatie 

Desgewenst kan de opdrachtgever een aanvullende autokeuring en/of taxatie (door derde) laten 

uitvoeren. Alle kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Een autokeuring en/of 

taxatierapportage valt buiten het standaard dienstenpakket van de opdrachtnemer. 

Artikel 5. Advertentie & promotiekosten 

Alle advertentie en promotiekosten voor verkoop van een auto komen volledig voor rekening van de 

opdrachtgever en worden vooraf in overleg met de opdrachtnemer bepaald. Alle kosten dienen 

vooraf betaald te worden. 
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Artikel 6. Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die nodig is om tot het gewenste afgesproken 

resultaat te komen, dan wel voor de periode welke expliciet vermeld staat in de betreffende 

overeenkomst. 

Artikel 7. Annulering 

Annulering van de overeenkomst is slechts mogelijk met wederzijds goedvinden van de 

opdrachtgever en de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer kan annulering uitsluitend per aangetekend schrijven accepteren. Bij annulering 

van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze vergoeding verschuldigd van 100% van de 

advieskosten en, indien van toepassing, vermeerderd met alle gevolg kosten. Bij annulering tijdens 

de bemiddelingsfase verplicht de opdrachtgever zich bovendien tot het overleggen van de originele 

koopovereenkomst(en) van het/de nieuwe voertuig(en) en de volgende vergoeding;  

Bij aanschaf van een voertuig jonger dan 13 maanden 3% van de bruto catalogusprijs, bij aanschaf 

van een voertuig van 13 maanden en ouder betreft het 3% van de richtprijsverkoopwaarde door het 

garagebedrijf gebaseerd op de huidige geldende ANWB/BOVAG koerslijst. 

Artikel 8. Betaling 

Betaling geschiedt in overleg met de opdrachtgever. De betalingstermijn is binnen 8 dagen na 

factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 2% rente op maand basis in rekening 

gebracht met een minimum van 10,- euro per aanmaning. 

Bij blijvende ingebrekestelling zal de incasso uit handen gegeven worden. Alle hieruit voortkomende 

kosten, gerechtelijke, buitengerechtelijk, en alle gevolgschade worden van de opdrachtgever 

gevorderd. De opdrachtnemer neemt uitsluitend opdrachten aan bij vooruit betaling van ten minsten 

50% van de advieskosten middels een door de opdrachtgever “voor akkoord” getekende éénmalige 

incassomachtiging welke onherroepelijk is, of contante betaling in euro´s. 

Artikel 9. Overmacht 

De opdrachtnemer is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin uitvoering 

van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, ten 

gevolge van omstandigheden, die haar niet kunnen worden toegerekend. Tijdens de overmacht 

worden alle verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. 

 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 14 weken, dan zijn de opdrachtnemer en de 

opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor de opdrachtnemer 

enige verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
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Artikel 10. Autoverzekering 

Indien de opdrachtnemer een voertuig van de opdrachtgever bestuurt gebeurt dit uitsluitend met 

toestemming van de opdrachtgever, en bij voorkeur in het bijzijn van de opdrachtgever. De 

opdrachtnemer verplicht zich om naar beste kunnen en met grote voorzichtigheid het betreffende 

voertuig te besturen. Gedurende de gehele periode waarin de opdrachtnemer de beschikking over 

het voertuig van de opdrachtgever heeft, is volledig voor risico van de opdrachtgever. Alleen de 

(auto)verzekering van de opdrachtgever/voertuigeigenaar is in alle gevallen van toepassing. 

Artikel 11. Toepasselijkheid recht 

Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. 


