
 

 

Annuleringsvoorwaarden  
 

Annuleringsrecht. Koper heeft het recht om de overeenkomst op afstand kosteloos te annuleren door de betreffende knop in te 

drukken op het Platform via de tab “Mijn Bestellingen” tot op het ogenblik dat het voertuig door verkoper wordt geleverd. In geval 

van annulatie van de overeenkomst op afstand door koper, worden alle door koper reeds betaalde bedragen door verkoper binnen 

de 14 dagen nadat verkoper op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot annulatie terugbetaald via de betaalmethode die de 

koper gebruikte voor zijn aankoop.   

 

Herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op aankopen via het Platform verricht door consumenten. Dit artikel 

is dus niet van toepassing op aankopen die binnen en handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen 

door rechtspersonen. Consumenten hebben het recht de met de verkoper gesloten koopovereenkomst binnen veertien dagen na de 

dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het voertuig fysiek in 

ontvangst neemt, kosteloos te herroepen.  

Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht moet de consument verkoper binnen een termijn van veertien dagen op de 

hoogte brengen van zijn beslissing om te herroepen. De consument kan deze herroepingsbeslissing aan verkoper kenbaar maken 

door middel van een duidelijke verklaring of door gebruik te maken van onderstaand formulier: 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:........................................................................................................................................................................................................................................................... 

[naam, adres, e-mailadres erkende concessiehouder] 

 

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen 

herroep/herroepen(*): 

Besteld op(*)/Ontvangen op(*): ...................................................................... 

Naam/Namen consument(en): ...................................................................... 

Adres consument(en):  ..................................................................................................................................................................................... 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 

 

 

Datum:    ...................................................................... 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het betreffende voertuig, stuurt verkoper 

een schriftelijke bevestiging. Het voertuig dient terug aan verkoper bezorgd te worden met alle geleverde toebehoren en in originele 

staat, dit betekent dat het voertuig uitgeschreven dient te zijn en voorzien van alle toebehoren en officiële documenten.  

De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van het voertuig die het gevolg is van het gebruik van het voertuig, dat verder 

gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het voertuig vast te stellen. Hij dient het voertuig dan ook met de 

gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.  

 

Binnen de 14 dagen nadat verkoper op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen 

(desgevallend verminderd met de bovenvermelde waardevermindering, alsook eventuele kosten voor het terugbezorgen van het 

voertuig aan verkoper) terugbetaald via de betaalmethode die de koper gebruikte voor zijn aankoop.  

Verkoper kan wachten met terugbetaling tot zij het voertuig heeft teruggekregen, of de koper heeft aangetoond dat hij het voertuig 

heeft teruggezonden.  


