Algemene voorwaarden NVDDK t.h.o.d.n. Ikwiljouwautokopen.nl
1.
Over ons
Ikwiljouwautokopen.nl is een online auto in- en verkoop platform wat ingeschreven staat bij de
Kamer van Koophandel 60735945 onder de naam NVDDK (ons). Wij zijn gevestigd aan de
Mercuriusweg 2, 9482 WL te Tynaarlo.

2.
De staat van de auto (waar gaan wij van uit?)
Indien wij een auto van u kopen gaan wij uit van de volgende punten:
➔ De auto is zoals omschreven door u op onze website (online taxatieformulier)
➔ Wanneer u ervoor kiest om de auto door ons te laten ophalen is de brandstoftank
tenminste half gevuld (met de juiste brandstof)
➔ De auto nooit uitgeschreven van de verzekering is geweest, nooit gebruikt is als les, taxi
of verhuur auto.
3.
Online taxatie van de auto (waar gaan wij van uit?)
Iedere online taxatie die door ons wordt afgegeven is 100% gebaseerd op de door u ingevulde
gegevens van uw auto. Waar later blijkt dat dit niet naar waarheid of door onwetendheid
verkeerd is ingevuld behouden wij het recht om de auto niet van u te kopen. Ons bod is pas
gegarandeerd op het moment dat foto’s van de betreffende auto voor ons zichtbaar zijn en de
auto moet binnen 14 dagen aan ons geleverd kunnen worden na acceptatie van het bod.
Sinds 1 januari 2014 is kilometerfraude strafbaar. Bij het taxeren van auto’s die altijd een
Nederlands kenteken hebben gehad gaan wij daarom altijd uit van een logische kilometerstand.
Mocht de kilometerstand niet correct of onlogisch zijn, dan behoudt NVDDK het recht om de
taxatie bij te stellen of de aankoop van uw auto te annuleren.
Wanneer wij vinden dat uw auto, na een uitvoerig inspectie op welk vlak dan ook afwijkt van de
door u opgegeven informatie dan zal de uiteindelijke waarde van uw auto afwijken van onze
online taxatie.
4.
Inkoopverklaring
Nadat wij de inname inspectie hebben uitgevoerd en wij de auto conform de online ingevulde
gegevens (taxatieformulier) achten, zullen wij per direct het online afgegeven bedrag aan u
voldoen, per bank of contant.
Het bod en daarmee de inkoopverklaring kan enkel worden geaccepteerd en ondertekend door
de rechtmatige eigenaar van het voertuig. Wanneer u een contract ondertekend verwachten wij
het volgende van u:
1.
2.

Het volledige kentekenbewijs
Alle sleutels die bij het voertuig horen

3.
4.
5.

Alle accessoires
Instructie & onderhoudsboekjes
Bewijs van APK

Wanneer u niet kunt voldoen aan de bovengenoemde punten behouden wij het rechts om de
verkoop / inkoop van uw auto te annuleren.
Wanneer u gebruik maakt van onze transportservice en tijdens de overdracht blijkt dat de auto
niet in de staat verkeert zoals door u opgegeven in het door u ingevulde taxatie formulier, dan
behoudt NVDDK het recht om het bod op uw auto te wijzigen of in te trekken. Wanneer er op
basis van het herziene bod geen akkoord wordt bereikt over de prijs zijn wij genoodzaakt om
(een deel van) de gemaakte transportkosten bij u in rekening te brengen. Deze kosten
bedragen €150,-- inclusief BTW.
5.
Betaling
Wanneer wij uw auto controleren en hij blijkt zoals omschreven te zijn in uw online ingevulde
taxatie gaan wij over tot betaling. Per bank ontvangt u in veel gevallen de betaling dezelfde dag
(afhankelijk van bank) maar uw kunt eventueel kiezen voor een contante betaling*
*Contante betaling geschiedt alleen wanneer u de auto bij ons inleverpunt komt langs brengen.
6.
Over de klant (betrouwbaar, leeftijd, verzekering, auto geregistreerd in NL en
rechtmatige eigenaar)
Wanneer u uw huidige auto verkoopt aan NVDDK gaan wij ervan uit dat u naar eer en geweten
het taxatie formulier heeft ingevuld en eventuele verborgen gebreken van uw auto aan ons hebt
overlegt. Tevens gaan wij ervan uit dat de auto in Nederland is geregistreerd, dat u de
rechtmatige eigenaar bent van dit voertuig en dat de auto WA verzekerd is. Wanneer een van
de bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing is behoudt NVDDK het recht om de
aankoop van uw auto te annuleren. Wanneer u ons bod heeft geaccepteerd en u wilt hem
nadien annuleren zijn er annuleringskosten van toepassing van 15% over de verkoopwaarde
met een minimum van € 50,-- en een maximum van € 750,--.
7.
Onze aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, verlies dat is geleden of schade met
betrekking tot het contract zelfs als dat te voorzien was, die verband houden met:
1) Verlies van inkomsten of reputatie
2) Het gebruik van onze website en diensten
3) Bedrijfsonderbreking
Wanneer u een consument bent en onze diensten en website gebruikt bieden wij deze ook
enkel aan voor particulier gebruik. U gebruikt onze website dan ook niet voor commerciële of

zakelijke doeleinden en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor door u geleden winst verlies
of verlies van andere mogelijkheden.
Voor vragen over onze voorwaarden en/of website kunt u ons altijd bereiken op:
klantenservice@ikwiljouwautokopen.nl

