
Algemene leveringsvoorwaarden Limited Auto’s 
 
Artikel 1 Betaling 
1.1 Bij aankoop van een auto(onderdeel) dient de betaling direct te geschieden. Er zal geen sprake     

zijn van achteraf betaling. 
1.2 Bij aankoop van een auto(onderdeel) dient te betaling direct te geschieden. Er zal geen sprake zijn 

van betalen in termijnen.  
1.2 De betaling van reparaties geschied pas na het reparen van de auto. Op voorhand kan er geen vaste 

bedrag met de klant worden afgesproken i.v.m. onvoorziene kosten. 
1.3 Betaling vindt plaats op basis van contant betalingen  
1.4 Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van 

de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door 
ons verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto betreft.  

1.5 Om ons zekerheid te bieden, vragen wij na overeenkomst van het kopen van een auto een 
voorschot, indien de auto later wordt opgehaald. Dit om te voorkomen dat we een auto(onderdeel) 
onnodig vasthouden en risico lopen andere kopers te mislopen.  

 
Artikel 2 Koop en verkoop  
2.1 De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht. Bij de 

prijs staat aangegeven of het een vraagprijs of een vaste prijs betreft.  
2.2 De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een 

schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van 
een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet 
nietig. 

2.3 In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:de 
omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren en 
gegevens: De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop van de overeengekomen 
prijs. 

2.4 De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn 
verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper 
is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge 
van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de 
geannuleerde auto 

2.5 Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in 
te ruilen auto. 

2.6 De in te kopen auto('s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto('s). 
2.7 De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs 

(deel I en deel II) en een overschrijvingsbewijs. 
 
Artikel 3 Tarieven 
3.1 Bij reparaties is er een uurtarief van 40 euro exclusief omzetbelasting 
3.2 Alle prijzen van occasions zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting 
3.3. Het huren van de brug (zie artikel 4) bedraagt een uurtarief van 12,50 exclusief omzetbelasting  
3.4  Stallingskosten (zie artikel 5) bedraagt 25 euro per dag.  
 
Artikel 3.1 Zakelijke Tarieven 
3.1.1. Wanneer u 2 of meer auto's bij ons in onderhoud hebt en in bezit bent van een KvK- en BTW  

nummer geldt het zakelijke tarief.  
3.1.2. Korting (zakelijke tarief) geldt alleen voor het uurtarief, niet voor de gemaakte kosten voor 

middelen 
3.1.3. Het zakelijke tarief bedraagt 15 % korting op uurtarief 

 
 



Artikel 4 Brugverhuur 
4.1 De brug is goedgekeurd door de inspectie. 
4.2 Het huren van de brug is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen 

tijdens het verhuur van de brug.  
4.3 U dient een borg te betalen van 50 euro alvorens u de brug huurt. 
4.4 Naast de brug kunt u ook gereedschap lenen. Hiervoor dient u ook borg te betalen. Dit bedrag 

bedraagt 50 euro. 
4.5 Indien er schade is aan de brug of gereedschap en of kwijtraken, wordt de borg ingevorderd. 

Wanneer de schade hoger is dan de borgsom omvangt, wordt dit in verrekening gebracht.  
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid  
5.1 Limited auto’s is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of 

klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Limited auto’s is niet aansprakelijk 
voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, 
daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van 
levering van zaken of door de zaken zelf. 

5.2 Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de 
koper/opdrachtgever de betreffende auto niet binnen één week na laatstbedoeld tijdstip is 
afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf 
geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens 
ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
    


