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I. Algemene Voorwaarden  

Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  

1.1 Bij gebruik van de diensten zoals aangeboden op www.autoverkooppartner.nl gaat een 
gebruiker akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

1.2 Als www.autoverkooppartner.nl gebruiker gaat men een contractuele relatie aan met 
Autotaxatie Partners B.V. handelend onder de geregistreerde handelsnaam Autoverkoop 
Partner (hierna: AVP) op het moment dat:  
• opdrachtgever opdracht geeft voor het bepalen van een gegarandeerde prijs. De 

overeenkomst wordt gesloten met het in behandeling nemen en uitvoeren van de 
aanvraag door AVP.  

• opdrachtgever de overeenkomst tot inkoop (digitaal) bevestigt. Dit gebeurt  door het 
accepteren van de gegarandeerde prijs door opdrachtgever. 

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AVP en op elke tot stand 
gekomen overeenkomst op afstand tussen AVP en een gebruiker. 

1.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene 
Voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld.  

 

Artikel 2: Identiteit van Autotaxatie Partners B.V. 

Dienstverlener:   Autotaxatie Partners B.V. 

Bezoekadres:   Europaweg 204-2 

Postadres:   Postbus 414   

    7300 AK Apeldoorn 

Telefoonnummer:  088 8833223 

E-mailadres:   contact@autoverkooppartner.nl 

KvK:    58724710 

 

Artikel 3: Uitsluiting van aansprakelijkheid in verband met informatie  

AVP spant zich in om de informatie op www.autoverkooppartner.nl zo volledig en 

nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de (algemeen of individueel) verstrekte informatie 

(waaronder taxatiegegevens) kunnen geen rechten of garanties worden ontleend, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. 

AVP sluit iedere aansprakelijkheid voor verstrekte informatie en voor ieder gebruik van deze 

informatie uitdrukkelijk uit. AVP sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid  
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van de door derden verstrekte informatie uitdrukkelijk uit. AVP is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van de websites waarop links zijn opgenomen naar www.autoverkooppartner.nl. 

 

Artikel 4: Communicatie  

Iedere communicatie tussen AVP en de gebruiker kan online dan wel elektronisch 

geschieden, behoudens voor zover in deze of andere Algemene Voorwaarden en/of 

overeenkomst(en) en/of de wet daarvan dwingendrechtelijke wordt afgeweken. De door AVP 

opgeslagen versie van de betreffende communicatie als bewijs daarvan, behoudens 

tegenbewijs door de gebruiker. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen 

op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. 

Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of 

toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de gebruiker, komt dit voor 

risico van de gebruiker, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest. 

 

Artikel 5: Beschikbaarheid  

5.1 AVP spant zich in om de website www.autoverkooppartner.nl zo veel mogelijk beschikbaar te 

stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van 

(tijdelijke) niet-beschikbaarheid van (delen van) de website. 

 

Artikel 6: Medewerking gebruiker  

 Alle opdrachten worden door AVP uitgevoerd op basis van de door de gebruiker aan AVP 

tijdig kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De gebruiker zal instaan 

voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie. 

 

Artikel 7: Wijziging Algemene Voorwaarden  

 AVP behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te vullen of te 

wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De gebruiker wordt geacht voorafgaand aan de 

aanbieding, c.q. eerste aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze en andere 

voorwaarden van AVP, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te 

stemmen. 

 

Artikel 8: Privacy  

8.1 Legt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers vast onder de voorwaarden zoals 

beschreven in het Privacy beleid dat onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. 

 

 

http://www.autoverkooppartner.nl/
http://www.autoverkooppartner.nl/


 

 

 

 

 

8.2 Indien een gebruiker via www.autoverkooppartner.nl van één van de producten en diensten 

van AVP gebruik wil maken, legt AVP persoonsgegevens van deze gebruiker vast. 

 

Artikel 9: Recht  

 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tot stand komen op 

www.autoverkooppartner.nl is Nederlands recht van toepassing. 

 

II. Algemene Voorwaarden Inkoopovereenkomst  

Artikel 1: Definities  

Opdrachtgever: Elke AVP-gebruiker, die een overeenkomst met AVP sluit via 

www.autoverkooppartner.nl. 

AVP: Autotaxatie Partners B.V. handelend onder de naam Autoverkoop Partner. 

Inkoopovereenkomst: Overeenkomst van koop en verkoop tussen Opdrachtgever en AVP. 

Koopsom: De prijs waarvoor AVP het Voertuig van Opdrachtgever koopt. 

Gegarandeerde verkoopprijs: De gegarandeerde verkoopprijs van www.autoverkooppartner.nl is het 

bod dat AVP via www.autoverkooppartner.nl heeft uitgebracht op het voertuig, op basis van de 

gegevens die door Opdrachtgever volledig naar waarheid zijn ingevoerd. 

Voertuig: Het door Opdrachtgever ter taxatie/verkoop aangeboden voertuig zoals getoond en in de 

staat als door Opdrachtgever omschreven op www.autoverkooppartner.nl. 

Gegevens: Informatie die op verzoek van Opdrachtgever door AVP aan Opdrachtgever wordt 

gecommuniceerd. 

 

II-A. Algemene Voorwaarden voor verkrijging van een gegarandeerde verkoopprijs  

Artikel 1: Gegarandeerde verkoopprijs 

1.1 De levertijd van een gegarandeerde verkoopprijs is 1 uur na de verleende opdracht en wordt 

ter beschikking gesteld via een e-mail. 

1.2 De geldigheid van de gegarandeerde verkoopprijs is 7 dagen. 
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1.3     AVP geeft via www.autoverkooppartner.nl een gegarandeerde verkoopprijs voor 

personenvoertuigen en bedrijfsvoertuigen die voldoen aan de volgende criteria: 

personenvoertuig of bedrijfsvoertuig tot 3.500 kg en niet ouder dan 96 maanden, dat 

minimaal 1 maand op naam van particulier of bedrijf staat, waarbij het bedrijf geen 

autobedrijf is. BPM en BTW dienen te zijn voldaan. Verder dient het voertuig t.t.v. de aanvraag 

een geldige APK te hebben, mag het voertuig geen ongeldig kenteken hebben en geen 

WOK melding. 

1.4 Om te voorkomen dat Opdrachtgever fouten kan maken bij de invoer van de gegevens wordt 

aan het einde van de aanvraag de mogelijkheid geboden alle ingevoerde gegevens 

nogmaals te controleren en indien nodig te wijzigen. 

1.5 In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door AVP 

verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot Opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, 

binden AVP niet. 

1.6 Alle aanbiedingen betreffende de levering van gegevens van derden, vinden plaats onder de 

voorwaarde dat deze derden hun toestemming aan (door)levering van de gegevens niet 

zullen (blijken te) onthouden. 

 

II B. Algemene inkoopvoorwaarden  

Artikel 1: Totstandkoming en ontbinding van de inkoopovereenkomst  

 Indien door AVP op www.autoverkooppartner.nl een aanbod is gedaan, komt een 

Overeenkomst met betrekking tot het voertuig waarop een Gegarandeerde Prijs is 

uitgebracht, tot stand als Opdrachtgever de Gegarandeerde Prijs 

op www.autoverkooppartner.nl. uitdrukkelijk aanvaardt. AVP behoudt zich het recht voor om 

de Gegarandeerde Prijs niet gestand te doen als er bij het uitbrengen van de Gegarandeerde 

Prijs sprake was van een evidente vergissing, bijvoorbeeld een typefout in de Gegarandeerde 

Prijs, dit uitsluitend ter beoordeling van AVP die Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk 

langs elektronische weg zal informeren. Aanvullingen en/of wijzigingen van de 

Overeenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel via 

elektronische weg zijn vastgelegd, alsmede op de wijze als bepaald in deze Algemene 

Voorwaarden  

 

Artikel 2: Levering, (partiële) ontbinding 

2.1  De Opdrachtgever dient binnen 2 dagen na totstandkoming van de inkoopovereenkomst 

een ophaalafspraak te maken en binnen maximaal 14 dagen nadien, het Voertuig voor 

levering beschikbaar te stellen. leder Voertuig dat door AVP wordt gekocht, wordt door haar 

terstond doorverkocht en daarom is Opdrachtgever bij overschrijding van de leveringstermijn 

zonder ingebrekestelling in verzuim en kan AVP afzien van de inkoopovereenkomst en 

gemaakte kosten in rekening brengen. Na het maken van een ophaalafspraak is de  
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 consument daarnaast ook de transportkosten verschuldigd aan AVP indien de overdracht 

niet tot stand komt ten gevolge van het door de Opdrachtgever niet voldoen aan de in deze 

Algemene Voorwaarden gestelde eisen of wat voor reden dan ook die niet redelijkerwijs voor 

risico van AVP kan komen te doen vallen, waaronder het op een later moment afzien van de 

verkoop. De Opdrachtgever dient het Voertuig, inclusief alle accessoires en opgegeven 

toebehoren te leveren, compleet met alle (reserve)sleutels, masterkeys, codekaarten, alarm-

certificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs (danwel kentekencard inclusief 

bijbehorende overschrijvingscodes) en alle overige documenten c.q. items, zoals 

onderhoudsboekjes, facturen en overige bescheiden, welke tot het object behoren, tenzij het 

ontbreken van een en ander schriftelijk tussen AVP en Opdrachtgever ten tijde van 

acceptatie in de overeenkomst is vastgelegd. Tevens dient de verkoper zich te legitimeren 

middels een geldig identiteitsbewijs. AVP heeft het recht om het voertuig te (doen) 

inspecteren.  

 Om de technische staat van het voertuig te beoordelen gaat Opdrachtgever akkoord met 

het, op risico van de Opdrachtgever, uitvoeren van een inspectie en proefrit door AVP of een 

door AVP aangewezen persoon of aangewezen bedrijf. Bij constatering van tot op dat 

moment voor AVP onbekende gebreken en/of plaatschade heeft AVP als dan recht op 

(gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst. Bij ontbinding zal er geen inkoop door AVP 

plaatsvinden. Bij gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst zal er een vermindering van 

de Koopsom worden voorgesteld. Deze vermindering van de Koopsom zal na constatering 

van tot dan toe onbekende gebreken en/of plaatschade onmiddellijk worden vastgesteld en 

voorgesteld en de eerder geaccepteerde Gegarandeerde Prijs vervangen. De Opdrachtgever 

kan vervolgens de nieuwe Koopsom accepteren of Opdrachtgever de Overeenkomst 

ontbinden in welk geval er geen inkoop van het voertuig zal plaatsvinden. AVP heeft in zo’n 

geval het recht om kosten à € 200,00 aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

2.2  De overeenkomst kan door AVP voorts worden ontbonden als blijkt dat het voertuig niet kan 

worden gevrijwaard door een door het RDW genoemde reden en als blijkt dat de 

kilometerstand van het voertuig niet overeenkomt met de kilometerstand bekend bij NAP 

(www.nationaleautopas.nl). 

2.3  De overeenkomst wordt ontbonden wanneer de RDW het voertuig de ‘WOK status’ heeft 

gegeven. ‘WOK’ staat voor ‘wacht op keuren’ en betekent dat het voertuig gekeurd moet 

worden. 

2.4  De levering kan worden opgeschort wanneer de Opdrachtgever niet de juiste documenten 

heeft dan wel niet beschikkingsbevoegd is om het voertuig te leveren. Ook in dat geval 

worden aan Opdrachtgever kosten à € 200,00 in rekening gebracht.  

2.5  Het door Opdrachtgever niet kunnen vrijwaren leidt niet per definitie tot het ontbinden van 

de overeenkomst maar tot opschorting. De volledige levering zal op een later tijdstip moeten 

plaatsvinden. Als het voertuig wel wordt ingeleverd worden er geen extra kosten in rekening 

gebracht. Als later blijkt dat er sowieso niet kan worden gevrijwaard, wordt de Overeenkomst 

door AVP ontbonden. Als het voertuig wel is ingeleverd wordt het voertuig door AVP aan  



 

 

 

 

 

 Opdrachtgever geretourneerd in welk geval er kosten à € 200,00 in rekening worden 

gebracht. 

2.6 De Opdrachtgever dient bij levering te verklaren het voertuig te mogen verkopen zonder dat 

er rechten van derden op rusten in welke vorm dan ook. 

2.7  Ten tijde van levering dient het voertuig te zijn verzekerd. Als het voertuig niet is verzekerd 

dan kan de technische staat van het voertuig niet worden beoordeeld en heeft AVP het recht 

om de Overeenkomst te ontbinden. Er worden dan kosten in rekening gebracht à € 200,00. 

 

Artikel 3: Betaling koopsom 

 AVP zal de Koopsom betalen op de bankrekening zoals door Opdrachtgever aan AVP 

opgegeven. Betaling vindt plaats na goedkeuring op locatie van het voertuig door AVP en 

vóórdat transport van het voertuig plaats vindt.  

 

Artikel 4: Verplichtingen van de Opdrachtgever 

 Opdrachtgever is gehouden een hoge standaard van stiptheid en zorg te betrachten bij het 

beschikbaar stellen van de informatie op basis waarvan AVP een gegarandeerde prijs geeft 

en een overeenkomst aangaat. Opdrachtgever dient nauwkeurig en naar waarheid alle 

eigenschappen, schades, gebreken en alle overige relevante informatie met betrekking tot 

het voertuig te verstrekken voorafgaande aan de door AVP te bepalen gegarandeerde prijs. 

Als Opdrachtgever nalaat die vereiste zorg te betrachten, is Opdrachtgever voor eventuele 

schade die dientengevolge door AVP wordt geleden aansprakelijk. 

 

Artikel 5: Niet kenbare gebreken  

 Als bij levering van het voertuig niet kenbaar is dat het afkomstig is van diefstal dan wel zijn 

identiteit (VIN) of zijn kentekenbewijzen zijn vervalst, dan zijn dat niet kenbare gebreken als 

gevolg waarvan de verkoper zonder ingebrekestelling, in verzuim zal zijn. In dat geval is de 

Opdrachtgever gehouden de verkoopprijs terstond terug te betalen. 

 

Artikel 6: Risico-overname en beschadiging  

 Na levering wordt het Voertuig eigendom van AVP. Het risico voor schade is gedurende het 

door of namens AVP uitgevoerde transport voor rekening van AVP. 


