ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN GARANTIE VOOR TWEEDEHANDS FIETSVERKOOP
1. Van toepassing zijnde bepalingen
Het verkoopcontract wordt geregeld door de wet, door de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door
deze algemene voorwaarden, met inbegrip van het beschrijvend document van de fiets, dat de koper
erkent gelezen en aanvaard te hebben.

2. Leveringsdatum
De verkoper geeft de leveringstermijn aan op het contract. Bij ontbreken van een dergelijke datum wordt
de verkoop geacht te zijn gesloten bij onmiddellijke levering van de fiets bij ondertekening van het
contract.
Indien de verkoper de fiets niet op de overeengekomen datum levert of indien de koper weigert de fiets op
die datum tegen volledige betaling in ontvangst te nemen, zal de benadeelde partij de andere partij een
aangetekende brief sturen met een aanmaning om zijn verplichtingen na te komen binnen een bijkomende
termijn aangepast aan de omstandigheden.
Indien de benadeelde partij geen genoegdoening krijgt, kan hij per aangetekende brief de uitvoering van
de overeenkomst eisen of deze onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden beschouwen.
Indien de verkoper de goederen echter niet op een bepaalde datum of uiterlijk tot op een bepaalde datum
levert en de consument de verkoper vóór het afsluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld dat dit voor
hem van essentieel belang is, heeft de consument het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
In geval van ontbinding van de verkoop heeft de benadeelde partij recht op een forfaitaire
schadevergoeding, gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs, exclusief BTW, met een minimum van
50€. De verkoper zal bovendien elk bedrag dat krachtens de overeenkomst werd betaald, zonder
onnodige vertraging terugbetalen.

3. Plaats van levering
De fiets wordt geleverd op de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij anders vermeld.

4. Garantie
a.

b.
c.

d.

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de garantie tegen verborgen
gebreken of, indien een persoon een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden die niet
onder zijn beroeps- of handelsactiviteit vallen, en de bepalingen met betrekking tot de verkoop van
consumptiegoederen aan een consument geven de koper wettelijke rechten. Deze rechten worden
niet aangetast door deze garantie. De verkoper, die op de bestelbon wordt vermeld, is als enige
verantwoordelijk voor de garantie.
De verkoper garandeert dat de fiets in overeenstemming is met de bestelling (en de gedetailleerde
beschrijving van de fiets) en goed functioneert.
Het gebrek wordt geacht niet te bestaan, indien de koper ten tijde van het afsluiten van de
overeenkomst van het gebrek op de hoogte was of redelijkerwijs niet onbekend kon zijn met het
gebrek.
De partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat, tenzij op de voorzijde van de bestelbon
schriftelijk anders bepaald werd en een uitgebreide garantie aan de koper wordt verleend, de
tussenkomst van de verkoper in het kader van de garantie beperkt is tot twaalf maanden na de
leveringsdatum, tenzij dit op de voorkant van de bestelbon schriftelijk anders bepaald werd.
Voor elk gebrek, dat zich in de eerste zes maanden na de levering manifesteert, valt de
herstelling of vervanging van de fiets onder de volgende garantie: de koper heeft het recht om
van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij deze herstelling technisch
onmogelijk blijkt of niet in verhouding staat tot de waarde van het voertuig en de omvang van het
gebrek. In dat geval kan de koper een passende prijsvermindering of annulering van de verkoop
vragen indien reparatie of vervanging van de fiets niet mogelijk is. Hetzelfde geldt indien de
verkoper de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast
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e.

f.

g.

h.

i.

voor de koper heeft uitgevoerd. In alle gevallen zal het bedrag van de eventuele terugbetaling
aan de koper worden verminderd rekening houdend met het gebruik van de fiets sinds de
levering ervan.
Elk gebrek dat tijdens deze eerste periode van zes maanden wordt vastgesteld, wordt geacht
reeds te bestaan op het ogenblik van de levering, tenzij de verkoper het tegendeel kan bewijzen.
Na deze eerste garantieperiode van zes maanden behoudt de koper dezelfde garantierechten
indien hij vaststelt dat de gebreken die zich vóór het verstrijken van de garantieperiode hebben
voorgedaan, bestonden op het moment van de levering. In geen geval kan de koper de
annulering van de verkoop eisen indien het door hem aangevoerde gebrek miniem is.
Elke herstelling moet worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder de koper grote
overlast te bezorgen.
De werkzaamheden die onder garantie plaatsvinden moeten worden uitgevoerd in de werkplaats
van de verkoper of in een door de verkoper erkende werkplaats. Met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de verkoper kan de koper de reparaties in een andere werkplaats laten uitvoeren.
De garantie geldt niet voor onderhoud, aanpassingen, versterkingen en andere aanpassingen die
nodig zijn voor normaal gebruik van de fiets. De garantie geldt niet voor normale fietsslijtage. De
koper kan er geen beroep op doen wanneer het gebrek te wijten is aan abnormaal gebruik van
de fiets, nalatigheid of gebrek aan onderhoud of slecht onderhoud door de koper, of wanneer de
fiets werd omgebouwd of gebruikt, tenzij de koper dit uitdrukkelijk heeft vermeld in de bestelbon
die door de verkoper werd aanvaard, in wedstrijden of als voertuig voor de levering van exprespost
of pakketten. De garantie veronderstelt een voorzichtig gebruik van het voertuig.
De koper die van de garantie gebruik wenst te maken, moet de verkoper van rechtswege binnen
2 maanden na de vaststelling van de gebreken in kennis stellen. Het is echter aan te bevelen dat
dit zo snel mogelijk gebeurt.
De koper verbindt zich ertoe al het nodige te doen om de schade niet te verergeren door af te zien
van het gebruik van de fiets. Indien dit niet het geval is, zal met deze verergering rekening worden
gehouden bij het bepalen van de mate van de interventie van de verkoper.
De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de verkochte
fiets wordt bepaald door het gemeenschappelijk kooprecht.

5. Reparaties die niet onder de garantie vallen
Herstellingen op kosten van de koper moeten het voorwerp uitmaken van een gedetailleerde offerte die
aan de koper moet worden verstrekt. Indien voor het opstellen van deze prijsopgave kosten in rekening
worden gebracht, wordt de prijs van de offerte aan de koper terugbetaald indien deze de fiets bij de
verkoper laat repareren.
De raming omvat ten minste de volgende informatie: datum, geldigheidsduur, beschrijving en duur van de
uit te voeren werken, arbeidskosten en onderdelen. De factuur bevat dezelfde informatie als de offerte, met
uitzondering van de geldigheidsduur. Deze reparaties zijn gedekt voor ten minste de duur van de garantie
van de gedekte fiets. Deze garantie dekt zowel de uitgevoerde werkzaamheden als de vervangen
onderdelen, tenzij deze door de koper worden aangeleverd.

6. Eigendomsoverdracht en risico’s
De eigendomsoverdracht vindt plaats op het moment van volledige betaling van de prijs. De risico's met
betrekking tot de fiets zijn voor rekening van de koper zodra hij de fiets in ontvangst neemt.

7. Betaling
De totale prijs wordt contant betaald op het moment van de levering van de fiets, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.

8. Geschillen
In geval van een geschil verbinden verkoper en koper zich ertoe al het mogelijke te doen om tot een
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minnelijke schikking te komen. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, kan het geschil,
onverminderd een eventuele gerechtelijke procedure, worden voorgelegd aan........ (Mogelijk een
bemiddelaar, te bepalen vooraleer naar de rechtbank te gaan).

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Dit verkoop- en garantiecontract wordt geregeerd door het Belgische recht en enkel Belgische rechtbanken
zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan.

De verkochte fiets werd onderworpen aan een diepgaand onderzoek dat betrekking heeft
op de 35 punten die in de beschrijving van het voertuig op de achterzijde zijn vermeld en
die integraal deel uitmaken van het contract. De verkoper verbindt zich ertoe deze fiets in
overeenstemming met deze beschrijving te leveren.
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