
Algemene Leveringsvoorwaarden Timcars BV 

Artikel 1  Definities 

1.1 Verkoper : Timcars.nl , KvK-nummer 01067573 

1.2 Koper       : de wederpartij waarmee Timcars.nl een overeenkomst heeft gesloten 

1.3 Partijen    : koper en verkoper 

Artikel 2  Aanbiedingen 

2.1 Aanbiedingen vinden steeds schriftelijk of elektronische plaats en zijn vrijblijvend. Mondeling gedane aanbiedingen binden                                                                               

verkoper niet.     

2.2 Aanbiedingen vervallen indien die niet binnen een redelijke termijn worden aanvaard of, indien een termijn voor aanvaarding is 

gesteld, na afloop van die termijn. 

2.3 De elektronische aanvaarding van een aanbieding door een koper is voorts slechts geldig als deze door verkoper is bevestigd. 

2.4 Maten, gewichten, afbeeldingen, accessoires en technische gegevens die in aanbiedingen in catalogi, op Internet en ander 

reclamemateriaal worden vermeld zijn vrijblijvend en dienen slechts ter illustratie 

Artikel 3   Overeenkomst 

3.1 Een overeenkomst is voor partijen eerst bindend nadat afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in een verkoopovereenkomst 

3.2 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen zullen schriftelijk door verkoper worden bevestigd. De bevestiging wordt geacht juist 

te zijn, tenzij binnen 8 werkdagen na verzending van deze bevestiging bezwaren van de klant daartegen zijn ontvangen. 

Artikel 4       Risico-overgang 

 De auto is vanaf het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de klant. 

Artikel 5   Levertermijn 

 Bij overschrijding van de levertermijn kan de klant verkoper schriftelijk in gebreke stellen en zal hij verkoper een termijn van drie 

weken  moeten gunnen ter nakoming. Indien de auto binnen drie weken na schriftelijke ingebrekestelling niet is afgeleverd 

heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. 

Artikel 6   Annulering 

 De klant heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of verkoper in zijn verplichtingen tekort is 

geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen een week na deze annulering 

verkoper alle schade  die zij ten gevolge van deze annulering lijd te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de 

koopprijs van de geannuleerde auto. Indien koper binnen tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald heeft verkoper 

het recht nakoming van de schriftelijke overeenkomst te verlangen. In dat geval kan koper geen beroep meer doen op artikel 6. 

Artikel 7   Garantie 

7.1 Verkoopprijs van onze auto’s op het Internet en/of zoals getoond op de auto in de showroom zijn meeneemprijzen. Indien een 

koper af ziet van garantie dan verklaart hij middels ondertekening van de koopovereenkomst , volgens zijn opdracht voor 

handelsprijs,  dat hij nadrukkelijk akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen zoals gezien, bereden en gecontroleerd 

zonder garantie. Koper koopt als gevolmachtigde partij en zal geen aanspraak maken op het conformiteitsbeginsel. Als een 

koper garantie wenst af te nemen dan wordt de prijs en de termijn hiervan vermeld op de koopovereenkomst en op de factuur.  

7.2 Ingeval partijen garantie zijn overeengekomen die de gehele auto omvat en er zich binnen de garantieperiode een gebrek 

voordoet aan de auto en er moeten onderdelen vervangen worden dan komen die voor rekening van de verkoper indien de 

defecte onderdelen vervangen worden door werkende gebruikte onderdelen. Indien de koper wenst dat defecte onderdelen 

vervangen worden door nieuwe onderdelen dan komen de kosten van deze onderdelen voor rekening van de klant. Verkoper 

past nieuwe onderdelen toe indien er geen goede gebruikte onderdelen zijn te krijgen . In een dergelijk geval zijn de kosten van 

de nieuwe onderdelen voor rekening van verkoper. 

7.3 Op door verkoper verleende garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing : 

a. De garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van levering. De garantietermijn bedraagt 6 maanden en/of 15.000 

kilometers voor diesel auto’s of 10.000 kilometers voor benzine auto’s. De eerst behaalde grens ( 6 maanden of het gestelde 

aantal kilometers) bepaalt de beëindiging van de termijn van garantie. 

b. Arbeidsloon komt ten alle tijden voor rekening van verkoper 



c. De koper dient zich voor uitvoering van de garantie altijd tot verkoper te wenden, tenzij de noodzaak van onmiddellijk herstel 

zich elders heeft voorgedaan. In een dergelijk geval dient de klant contact op te nemen met verkoper en kunnen, indien 

goedkeuring wordt verleend, herstelwerkzaamheden door derden worden uitgevoerd. 

d. De garantie aangaande de motor omvat alle onderdelen achter de hoofafdichting, cilinderblok, cilinderbussen, cilinderkop, 

cilinderkoppakking, cilinderpakkingen, distributietandwielen, distributieriem ( de reguliere vervanging volgens het door het 

merk voorgeschreven onderhoud is niet gedekt), drijfstagen, drijfstanglagers, hydraulische filters, inwendige lagers, 

klepgeleiders, kleppen, kleppendeksel, klepveren, krukas, krukaslagers, krukaspoelie, nokkenas, nokkenasriem, nokkenaslagers, 

nokvolgers, olieaanzuigbus, oliepomp, oliepompaandrijving, spanners, starterkrans, stoterwiel, stroomverdelers, tuimelaaras, 

zuigerpennen, zuigers, (breuk van) zuigerveren. 

e. De garantie aangaande de handmatige transmissie betreft assen, drukstang/schakelstang, lagers, lagerschalen, selecteerassen, 

selecteervorken, synchromesh-ringen en naven, tandwielen en verlengas. 

f.  De garantie aangaande de automatische transmissie betreft de koppelomvormer, vloeistofkoppeling, duwband, ketting en 

poelies, versnellingsbakelectronica. 

g. De garantie aangaande de aandrijving betreft aandrijfassen, cardanas, differentieel achteras, differentieel vooras, 

homokinetische koppelingen, pignon en kroonwiel. 

h. Garanties aangaande 4-wielaandrijving betreft assen, cardanas,  differentieel achteras, differentieel vooras, homokinetische 

koppelingen . 

i.  Onderdelen die niet in de bepalingen 7.3.d tot en met 7.3.h staan vallen niet onder de garantie.  

j. Verkoper regelt ( en draagt de kosten) van transport indien de auto niet meer rijdbaar is.  

k.  De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het defect raken van 

onderdelen of welke kosten hieruit ook voor koper mochten ontstaan. 

l. De garantie strekt zich niet uit tot toebehoren ( accessoires), banden, radio, ruiten, de elektronische installatie alsmede 

veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.  

m. De garantie strekt zich niet uit tot onderdelen die gebruikelijk bij servicebeurten worden vervangen 

n. De garantie strekt zich niet uit tot reparaties gedaan bij derden in opdracht van koper waarvoor door verkoper vooraf geen 

toestemming is verleend.  

7.4 Kosten van eventuele aankoopkeuringen zijn voor rekening van koper 

7.5 In geval van aankoopkeuring door de ANWB zal verkoper uitsluitend de genoemde gebreken kosteloos repareren  die APK-

punten betreffen. 

Artikel 8.   Betaling 

8.1 Betaling dient per bank (eventueel middels pin) of contant te geschieden voorafgaand aan levering.  

8.2 Indien koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is verkoper gerechtigd dit bedrag met wettelijke 

rente en incassokosten te verhogen. Deze incassokosten bevatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De 

buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, tenzij de klant aannemelijk maakt dat de 

kosten voor verkoper lager liggen. 

Artikel 9   Eigendomsvoorbehoud 

9.1 De geleverde auto blijft eigendom van verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd 

niet ten volle heeft voldaan. 

9.2 Verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds 

vrijwaart de koper verkoper voor aanspraken die derden op verkoper mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht 

met het gemaakte eigendomsvoorbehoud. 

Artikel 10.   Ontbinding 

10.1 Verkoper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op het tijdstip dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, 

toetreed tot de wet schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn 

vermogen of delen daarvan verliest. 

10.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk  voor de door 

verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en eventuele transportkosten. 

 



 

  Artikel 11    Aansprakelijkheid 

   Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan roerende of onroerende 

zaken, aan goederen of personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met door verkoper 

geleverde zaken. Het hiervoor gesteld geld niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van 

verkoper. 

Artikel 12   Inruilauto 

12.1 Een eventuele inruilauto komt voor rekening van verkoper zodra de feitelijke levering aan haar heeft plaats gevonden.   

12.2 De bevoegdheid tot annulering vervalt indien een eventuele inruilauto door koper aan verkoper is geleverd. 

12.3 Het is koper niet toegestaan een eventuele inruilauto aan derden te verkopen dan wel een andere auto in te ruilen dan is  

overeengekomen. 

Artikel13   Kilometerstand 

 De koper kan de verkoper na levering niet aansprakelijk stellen net betrekking tot onlogische kilometerstand/trendbreuk, deze 

wordt na ondertekening van de koopovereenkomst door koper geaccepteerd. 

Artikel 14   Bevoegde rechter 

 Uitsluitend de rechter in Leeuwarden is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.  


