Aanvullende bepalingen Herroepingsrecht voor Occasions
Auto.nl Private Lease
U hebt via auto.nl, een website van Occasion.nl B.V. gevestigd te Donau 34, 2491 BA Den
Haag (E-mailadres: klantenservice@occasion.nl) KvK-nummer: 51060388 Btwidentificatienummer: NL 823070360.B01 een private leasecontract aangevraagd bij Go
Private Lease, een handelsnaam van Alcredis Finance B.V.
Via auto.nl hebt u bij een leasecontract voor een occasion altijd 14 dagen bedenktijd na
ontvangst van de occasion. Voor een nieuwe auto geldt deze bedenktermijn nadrukkelijk
niet; bij een nieuwe auto gaat de bedenktermijn lopen op moment van ondertekening van
het leasecontract en als u binnen 14 dagen de auto in ontvangst neemt, kunt u het contract
niet meer herroepen.
De aanvullende bepalingen voor de bedenktermijn bij een leasecontract voor een occasion
zijn hieronder weergegeven:
Artikel 1 - Herroepingsrecht
1.
U kan een overeenkomst met betrekking tot private lease van een occasion
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. Auto.nl en Go Private Lease mogen U vragen naar de reden van
herroeping, maar U bent niet verplicht deze reden op te geven.
2.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat U de occasion heeft
ontvangen.
3.
Indien Go Private Lease U de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden
van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien Go Private Lease de in de voorgaande
zin bedoelde informatie aan U verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum
van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag
waarop U die informatie heeft ontvangen.
4.
Deze aanvullende bepalingen zijn een aanvulling op uw herroepingsrecht.
Artikel 2 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd
1.
Bij het aangaan van een private leasecontract geldt dat U tijdens de bedenktijd
zorgvuldig dient om te gaan met de occasion. U dient de occasion slechts te
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de
occasion vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U de occasion slechts mag
hanteren en inspecteren zoals U dat in een winkel zou mogen doen.
2.
U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de occasion die het gevolg is van
een manier van omgaan met de occasion die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een
derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van
een waardebepaling van de occasion ten opzichte van de verkoopprijs nadat Go
Private Lease de occasion retour heeft ontvangen.
3.
U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Go Private
Lease U niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
4.
U bent verplicht bij het gebruik van de occasion tijdens de bedenktijd:
a.
zorgvuldig om te gaan met de occasion;
b.
alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
c.
de occasion na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;
d.
een storing, gebrek of ander probleem met de occasion direct aan Go Private
Lease te melden;
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e.
5.

voor de occasion een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de
wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen.
Het is U gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om:
a.
meer dan 500 kilometers met de occasion te rijden;
b.
iets aan de occasion te verwijderen;
c.
iets aan de occasion toe te voegen;
d.
iets aan de occasion te veranderen (behalve de kilometerstand en normale
slijtage te wijten aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd);
e.
de occasion buiten Nederland te gebruiken;
f.
de occasion te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs
of medicijnen is;
g.
meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;
h.
de verkeerde brandstof te gebruiken;
i.
de occasion te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het
deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
j.
met de occasion deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;
k.
de occasion te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
l.
de occasion te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
m.
de occasion te gebruiken op off road wegen;
n.
de occasion te gebruiken voor rijopleiding(en);
o.
de occasion te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale
activiteit;
p.
de occasion te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of
anderszins gevaarlijke stoffen;
q.
de occasion te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);
r.
de occasion te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en
s.
de occasion op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of
onrechtmatige wijze te gebruiken;
t.
in de occasion een dier te vervoeren;
u.
in de occasion te eten of te drinken.

Artikel 3 - Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan
1.
Als U gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt U dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan auto.nl en Go Private Lease .
2.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding, wordt een afspraak met U gemaakt om de occasion op te halen.
3.
U zorgt dat de occasion gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Go
Private Lease verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U zal in ieder geval uw
medewerking verlenen zodat Go Private Lease de occasion kan vrijwaren alvorens Go
Private Lease de occasion weer retour neemt.
4.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht
ligt bij U.
5.
Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Een aanvullende overeenkomst is een
overeenkomst, in rechtstreeks verband met de koopovereenkomst van de occasion,
waarin U producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft die door Go Private Lease
of door een derde partij worden geleverd.
6.
Indien U in strijd handelt met een van de andere bepalingen van artikel 2 lid 2 en/of
artikel 2 lid 4 van deze aanvullende bepalingen, dan bent U jegens Go Private Lease
aansprakelijk voor de waardevermindering van de occasion veroorzaakt door dat
handelen.
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7.

8.

Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een
derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van
een waardebepaling van de occasion ten opzichte van de verkoopprijs nadat Go
Private Lease de occasion retour heeft ontvangen.
U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het de occasion als Go Private
Lease U niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 4 - Verplichtingen van Go Private Lease bij herroeping
1.
Als Go Private Lease de melding van herroeping van U heeft ontvangen, ontvangt U
na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.
Go Private Lease vergoedt alle betalingen van U, inclusief eventuele leveringskosten
door Go Private Lease in rekening gebracht voor de geretourneerde occasion,
onverwijld doch binnen 14 dagen nadat Go Private Lease uw melding van herroeping
heeft ontvangen.
3.
Go Private Lease gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft
gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
U.
Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht
U heeft geen recht van ontbinding bij een levering van volgens specificaties van U
vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van U, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn.
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Bijlage bij aanvullende bepaling herroepingsrecht voor Occasions Auto.nl Private Lease:
Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Go Private Lease, Mijlweg 9, 4131 PJ Vianen
Telefoonnummer: 0347-367 958
E-mailadres: info@goprivatelease.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
-

[Naam consumenten(en)]

-

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
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