Algemene voorwaarden
Frans Munsterhuis Sports Cars B.V.
INLEIDING
Artikel 1
Frans Munsterhuis Sports Cars (verder: “Munsterhuis”) is een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Hengelo. Munsterhuis staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Enschede onder nummer 06085627.
Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Munsterhuis en haar contractant (verder: “de Wederpartij”).
KOOP EN VERKOOP
Artikel 3 Prijswijzigingen
Wijzigingen in belastingen, accijnzen en (andere) heffingen van overheidswege worden
zowel in de vast als de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte
voertuigen te allen tijde doorberekend. Naast deze wijzigingen kan Munsterhuis tevens
zowel prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen als
in valutakoersen in de prijs doorberekenen.
Artikel 4 Risico-overgang
Het voertuig is uiterlijk tot aan het door Munsterhuis aan de Wederpartij aangegeven
tijdstip van aflevering voor rekening en risico van Munsterhuis. Met betrekking tot het
eventueel in te ruilen voertuig geldt dat tot aan het moment dat de aflevering daarvan
heeft plaatsgevonden het in te ruilen voertuig voor rekening en risico van de Wederpartij
blijft en alle kosten voor zijn rekening blijven komen. Hieronder vallen óók de kosten van
onderhoud en eventuele schade, hoe dan ook ontstaan, alsmede schade als gevolg van
het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.
Artikel 5 Annulering, schade ten gevolge van niet (tijdig) afnemen
De Wederpartij heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren. Deze annulering
kan alleen schriftelijk middels een aangetekende brief plaatsvinden. De Wederpartij
is gehouden binnen een week na de annulering Munsterhuis alle schade die zij lijdt
tengevolge van de annulering te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op 30%
van de bruto koopprijs van het geannuleerde voertuig.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 heeft Munsterhuis, zodra de Wederpartij in verzuim is geraakt, de bevoegdheid naar eigen goeddunken te opteren voor
(i) vergoeding volgens de hiervoor bedoelde 30%-regeling dan wel (ii) integraal nakoming van de overeenkomst te vorderen.
REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 6 Prijsopgave, meerwerk, langere termijn
De Wederpartij kan voor of uiterlijk bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering
tenzij de Wederpartij en Munsterhuis een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
Artikel 7 Retentierecht
Munsterhuis kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig óók indien de Wederpartij
andere vorderingen die voortvloeien uit een contractuele relatie met Munsterhuis niet
of niet geheel voldoet.
Artikel 8 Schades gedurende verblijf
Gedurende het verblijf van het voertuig van de Wederpartij bij Munsterhuis blijven
schades steeds voor rekening en risico van de Wederpartij. De bepalingen omtrent
bewaarneming volgens de negende titel van boek 7 BW en art 6:27 BW vinden geen
toepassing.
GARANTIE
Artikel 9 Nieuwe voertuigen en onderdelen
Op nieuwe voertuigen en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant dan wel de importeur wordt verstrekt.
Artikel 10 Gebruikte voertuigen en onderdelen
Op gebruikte voertuigen is louter garantie van toepassing indien dat door of via Munsterhuis wordt aangeboden én indien dat garantiebewijs door haar is ondertekend en
aan de Wederpartij is verstrekt. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer
garantie verstrekt.
Artikel 11 Verval garantieaanspraak
De aanspraken van de Wederpartij op garantie vervallen onder meer indien (i) de Wederpartij Munsterhuis niet terstond na het constateren van het gebrek of de gebreken
daarvan in kennis stelt, (ii) Munsterhuis niet in de gelegenheid is gesteld het gebrek of
de gebreken te verhelpen en (iii) derden zonder toestemming van Munsterhuis werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Munsterhuis verrichte

werkzaamheden ten aanzien waarvan door de Wederpartij een beroep op garantie
wordt gedaan. De garantie geldt wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich
elders heeft voorgedaan en door Munsterhuis aan de hand van de door de wederpartij
verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het herstel dient hoe dan ook uitgevoerd te worden door een officiële dealer.
Vergoeding vindt steeds plaats op basis van het prijspeil zoals dat bij Munsterhuis wordt
gehanteerd.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 12 Betaling
De schuld van de Wederpartij aan Munsterhuis is een brengschuld. Betaling dient contant te geschieden (uiterlijk) bij levering van het voertuig of de onderdelen, of terstond
na levering van de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan
bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Munsterhuis aangegeven bankrekening, uiterlijk op de dag zelf.
Artikel 13 Verzuim
De Wederpartij die in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur treedt in verzuim zonder ingebrekestelling. De Wederpartij is alsdan terstond de wettelijke (handels)
rente verschuldigd plus een opslag van 2%. De rente wordt berekend vanaf het moment
van verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Artikel 14 Buitengerechtelijke kosten
Alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder eventuele incassoen advieskosten, komen voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten bedragen ten
minste 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van EUR 1.500.
Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
Het geleverde voertuig en/of de geleverde zaken (bijvoorbeeld onderdelen) blijft/blijven eigendom van Munsterhuis zolang de wederpartij al hetgeen zij op grond van de
relevante overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. De Wederpartij is
verplicht het voertuig voor zijn eigen rekening deugdelijk te verzekeren en deugdelijk te
doen onderhouden zolang het voertuig niet in zijn eigendom is over gegaan.
Artikel 16 Stallingkosten
Indien de Wederpartij het voertuig niet heeft opgehaald binnen drie werkdagen na de
mededeling van Munsterhuis dat het voertuig gereed is voor aflevering of na kennisneming van de uitvoering van de opdracht tot reparatie of onderhoud, kan Munsterhuis
stallingkosten in rekening brengen. De stallingkosten bedragen EUR 25 excl. BTW (EUR
29,75 incl. BTW) per dag of gedeelte van de dag.
Artikel 17 Noodreparaties
Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties.
Artikel 18 Aansprakelijkheid
De Wederpartij vrijwaart Munsterhuis voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. In het geval Munsterhuis
aansprakelijk is voor enige tekortkoming dan wel onrechtmatige daad jegens de Wederpartij is van de mogelijk op haar rustende schadevergoedingsplicht uitgesloten enige
indirecte schade en/of gevolgschade en/of vertragingsschade, gederfde omzet of winst.
Indien Munsterhuis schadeplichtig is, dan is die beperkt tot maximaal de helft van de
relevante factuurwaarde, althans tot dat deel van de factuur(waarde) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In het geval schade ten gevolge van enige tekortkoming
in de nakoming dan wel onrechtmatige daad zijdens Munsterhuis is ontstaan, verjaart
de vordering tot schadevergoeding in afwijking van art. 3:310 BW door verloop van één
jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de Wederpartij bekend is geworden met zowel de schade als de aansprakelijkheid van Munsterhuis.
Artikel 19 - Afwijkingen
Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen laten de gelding van de overige voorwaarden
onverlet en gelden louter voor de betreffende overeenkomst.
Artikel 20 Wijziging van de algemene voorwaarden
Munsterhuis heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op de rechtsverhouding tussen Munsterhuis en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
rechter te Rotterdam.
Artikel 22 Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden, versie 010110, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede onder nummer 06085627.

