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ALGEMENE VERKOOPS- en GARANTIEVOORWAARDEN 

 

 
 
Onderstaande ALGEMENE VERKOOPS- en GARANTIEVOORWAARDEN zijn van toepassing door 
ondertekening proforma/bestelbon (en aldaar op de keerzijde terug te vinden) bij de aankoop van een 
tweedehandsvoertuig, eveneens raadpleegbaar op onze website https://www.trucks-jca.be/documenten/ 
 

 

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 deze datum 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 als ontbonden beschouwen. 

 

In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire 

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. 

 

https://www.trucks-jca.be/documenten/
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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. 
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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. 
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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. 

 


