
 
 dé grootste expert voor bakwagen in België 

  Uw kans in 2de hands   

 

Trucks JCA Hoge Mauw 1100 www.trucks-JCA.be 
BTW BE0480 399 131 2470 Arendonk +32 (0)475 819 879 
KBC BE69 9731 8718 3778 Belgium info@trucks-JCA.be 

BESTELBON  -  proforma Ref: _______ _ _______ 

Verkoopovereenkomst  
 

DATUM: _________________   
 
Tussen 1. DE VERKOPER en 2. DE KOPER 
     
Trucks J.C.A. bvba  
Hoge Mauw 1100  Mevr./Mhr.: ____________________________________________________ 
2370 Arendonk   
BE 0480.399.131  straat: _________________________________________________________ 
    postcode: __________ plaats: ______________________________________ 
    telefoonnr.: _________/__________________________________________ 
    email: ____________________________@_____________________._____ 
 

het hieronder beschreven voertuig 
merk & type: _____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

voor de PRIJS van  
bedrag  exclusief taks: ______________________________€ 
bedrag BTW (21%):_________________________________€  Krediet aanvraag:  ☐JA  ☐NEE 
TOTAAL incl. BTW:_________________________________€  Leasing  ☐ Renting ☐ 
Voorschot: _______________________________________€  Bedrag ________________€  Looptijd ________maanden 
Saldo te betalen VOOR levering: ______________________€ Levering nadat volledige bedrag betaald werd en alle  
te betalen op rekeningnummer:  BE69 9731 8718 3778 documenten beschikbaar zijn 
 
OVERNAME van een voertuig, toebehorend aan de koper 
☐JA  ☐NEE 
chassisnummer: _____________________________________ kilometerstand teller: _____________________________ 
prijs: ______________________________________________€ extra info: ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Conventionele GARANTIE 
duur: ____________maanden vanaf de levering 
 
Opgemaakt te _______________________ op : _________________  in 2 exemplaren, waarvan elke partij erkent het  

zijne ontvangen te hebben 
 
 
De verkoper_____________________________________  De koper_______________________________________ 
Verklaren zich met ondertekenen akkoord met bovenstaande gegevens en aanvaarding van de algemene verkoop en garantie voorwaarden opgenomen op de 
keerzijde van dit document en raadpleegbaar op de website www.trucks-JCA.be/verkoop-garantievoorwaarden  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trucks-JCA.be
mailto:info@trucks-JCA.be
mailto:____________________________@_____________________._____
http://www.trucks-JCA.be/verkoop-garantievoorwaarden
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ALGEMENE VERKOOPS- en GARANTIEVOORWAARDEN VOOR TWEEDEHANDS VOERTUIGEN (B2B) 

 
1. TOEPASSELUKE BEPALINGEN 
De verkoopovereenkomst word door de wet beheerst, door de bijzondere bepalingen 
op de voorzijde van huidige bestelbon en door onderhavige algemene voorwaarden, 
met inbegrip van de beschrijving van het voertuig. 
 
2. FINANCIERING 
In geval de koper beroep doet op een financiering, zal hiervan op de bestelbon 
melding worden gemaakt. Indien de financiering niet wordt verkregen, word de koop 
geacht niet te hebben bestaan 
 
3. LEVERINGSDATUM 
De verkoper doet zijn uiterste best om de leveringsdatum vermeld op de bestelbon 
te respecteren. Er kan slechts overgegaan worden tot levering na ontvangst van het 
volledige verkoop bedrag en nadat alle documenten (oa PVG & homologatie) in orde 
zijn. Bij afwezigheid van deze datum, word de verkoop geacht te zijn gesloten middels 
onmiddellijke levering van het voertuig op eenvoudige vraag van de koper. 
Indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum of indien 
de koper weigert het voertuig op dezedatum in ontvangst te nemen tegen volledige 
betaling, zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen met het 
verzoek haar verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van deze brief 
na te komen. 
 
Bij gebrek aan voldoening mag de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de 
uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van 
rechtswege alsontbonden beschouwen. 
 
In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een 
forfailaire vergoeding van 10 % van de overeengekomen prijs, exclusief btw, met en 
minimum van € 250. Ingeval van verkoop onder de regeling van btw over de 
winstmarge word de 10 % berekend op het bedrag btw inbegrepen. 
 
Vanaf de betekening van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het 
voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere 
verkoper wenden. 
 
4. PLAATS VAN LEVERING 
De levering van het voertuig vind plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk 
anders bepaald. 
 
5. CONVENTIONELE GARANTIE 
5.1. De bepalingen van het burgerlijk wetboek betreffende de garantie geven de 
koper wettelijke rechten. Onderhavige conventionele garantie door de koper 
verleend laat die rechten onverlet. 
 
De verkoper zoals op de bestelbon geïdentificeerd, is enkel aansprakelijk voor de 
garantie. 
 
Onderhavige garantie is enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is niet 
overdraagbaar. 
 
5.2. De verkoper garandeert dat het voertuig conform de bestelling is.  
De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan 
heft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper 
beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering. 
 
5.3. Er word uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat de tussenkomst van 
de verkoper uit hoofde van de garantie beperkt zal zijn voor de tussen de partijen 
gedefinieerde periode 
 
5.4. De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper 
of in een door hem erkende werkplaats worden uitgevoerd. 
Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de 
herstelling laten uitvoeren in en andere werkplaats 
 
5.5. De toepassing van de garantie brengt niet met zich mee dat er en nieuwe termijn 
begint te lopen. 
 
5.6. Elke terugbetaling aan de koper zal verminderd worden teneinde rekening te 
houden met het gebruik dat deze heeft gehad van het voertuig sinds de levering 
ervan. 

 
5.7. De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en 
andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de 
onderdelen en organen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten 
voorgeschreven door de constructeur. Depannagediensten worden niet gedekt door 
de garantie en zullen worden aangerekend aan de geldende tarieven 
 
De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door 
de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal 
gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of aan een gebrek aan of slecht onderhoud 
door de koper, noch wanner het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd  
- behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard 
door de verkoper - in competitieverband of rally's, noch wanneer het gebruikt werd 
als taxidienst of voor de bedeling van post of spoedzendingen.  
 
De garantie veronderstelt een gebruik als goede huisvader en de naleving van de 
gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
 
5.8. De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper schriftelijk 
verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de 
gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen.  
 
5.9. De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te 
verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met 
deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de 
verkoper te bepalen. 
 
5.10. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door en gebrek 
aan het verkochte voertuig, word geregeld door het gemeen recht. 
 
6. EIGENDOM- EN RISICO-OVERDRACHI 
De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de integrale betaling van 
de prijs. De risico's m.b.t. het voertuig zijn ten laste van de koper van zodra deze 
levering neemt van het voertuig. 
 
7. BETALING 
De totale prijs of het saldo dit de worden voldaan via bankoverschrijving voor 
levering. behoudens en uitdrukkelijke afwijkende bepaling. Zo niet zal voor het op de 
vervaldag onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de 
wettelijke interest verschuldigd zijn. Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot 
de volledige betaling van de prijs. Indien de betaling niet is gebeurd binnen de tien 
dagen vanaf de verzending van en aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper 
middels en aangetekende brief geadresseerd aan de koper de verkoop ontbinden. In 
dat geval zal de koper, naast de bovenvermelde interesten, aan de verkoper en 
schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de geleden schade die minstens 10 % 
bedraagt van de overeengekomen verkoopprijs, exclusief btw, met een minimum van 
€ 250. In geval van verkoop met btw over de marge gebeurt de berekening van 10 % 
op het bedrag btw over de marge inbegrepen. 
 
8. OVERNAME VAN EEN VOERTUIG 
Wanner de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig 
toebehorend aan de koper, dan is deze overname afhankelijk van de levering van het 
voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige verkoop, evenals van het bewijs 
dat de koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan 
beschikken. Tevens dient de koper aan te tonen dat alle verplichtingen m.b.t. een 
eventuele financiering werden uitgevoerd en dat het voertuig niet het voorwerp 
uitmaakt van enige vorm van beslag. 
 
De waarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van 
het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige overeenkomst, is definitief 
voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door de koper, 
overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een 
document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon. 
 
9. TOEPASSELUK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
Onderhavige verkoop- en garantieovereenkomst is aan het Belgisch recht 
onderworpen en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om te beslissen over 
de geschillen die zouden ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van deze 
overeenkomst. 
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