ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL
DEEL A INLEIDENDE BEPALINGEN
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1	Aanbod: het aanbod dat door de ondernemer aan de verkoper wordt gedaan na het
ontvangen van de informatie van de verkoper.
1.2	Aanvaarding: de bevestiging van de verkoper akkoord te gaan met het aanbod van de
ondernemer.
1.3	Informatie: de foto’s en aanvullende informatie over een rijwiel die door verkoper worden
aangeleverd in het voorstel aan ondernemer.
1.4	Rijwiel: de fiets die onderwerp is van de overeenkomst. Het rijwiel bevat alle gebruikelijke
elementen die voor een normaal gebruik noodzakelijk zijn, zoals een frame, een stuur,
minimaal twee velgen met banden, een zadel, remmen, pedalen, kettingen en tandwielen.
1.5	Ondernemer: Peeters Bike Totaal B.V. handelend onder de naam mijnfietsverkopen.nl.
Ingeschreven onder KvK-nummer 59610042.
1.6	Onderwerp van de overeenkomst: het rijwiel waarover verkoper informatie heeft
aangeleverd aan ondernemer en op basis waarvan ondernemer aan verkoper een aanbod
heeft gedaan.
1.7	Overeenkomst: de wederzijdse verbintenissen tussen verkoper en ondernemer door
aanvaarding door verkoper van het aanbod van ondernemer.
1.8	Verkoper: de natuurlijk persoon die middels het webformulier of middels e-mail een rijwiel
te koop aanbiedt aan ondernemer.
1.9	Voorstel: het voorstel dat door de verkoper aan ondernemer wordt gedaan door het
aanleveren van informatie over een rijwiel aan ondernemer.
1.10 Website: www.mijnfietsverkopen.nl.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door
ondernemer worden gesloten met verkoper en alle aanbiedingen die door ondernemer
worden gedaan aan verkoper.
Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
3.1	Verkoper doet aan ondernemer een voorstel middels het webformulier of per e-mail. Dit
voorstel bevat de foto’s zoals verzocht op de website en alle bijbehorende informatie zoals verzocht op de website.
3.2	Aan de hand van de ontvangen informatie doet ondernemer een voorstel aan verkoper
om het rijwiel te kopen.
3.3	Op basis van het voorstel dat door ondernemer aan verkoper is gedaan, maakt verkoper
de keuze het rijwiel onder de door ondernemer gestelde voorwaarden te verkopen aan
ondernemer of niet. Zijn keuze maakt hij/zij ondubbelzinnig en schriftelijk aan ondernemer
kenbaar.
3.4	Door acceptatie van het voorstel van ondernemer door verkoper komt de overeenkomst
tussen ondernemer en verkoper tot stand. De ondernemer behoudt zich nog altijd het
recht voor het voorstel aan te passen indien de aangeleverde informatie door verkoper
foutief, dan wel onvolledig blijkt te zijn.
3.5	Het aanbod van ondernemer aan verkoper vervalt automatisch na 10 werkdagen ingaande
vanaf de dag waarop het aanbod door ondernemer is gedaan.

Artikel 4 - Belang juiste en volledige informatie
4.1 	Het is van groot belang dat verkoper aan ondernemer juiste en volledige informatie
aanlevert omtrent het rijwiel. Indien blijkt dat ondernemer schade heeft geleden terwijl
het rijwiel niet voor het vooraf overeengekomen bedrag kan worden gekocht, is verkoper
gehouden deze schade aan ondernemer te vergoeden.

DEEL B BINNEN STRAAL VAN 25KM
Artikel 5 - Ophalen
5.1	Binnen een straal van 25 kilometer hemelsbreed gerekend vanaf het vestigingsadres te
Heel (Wilhelminaplein 4, 6097 AT) of het vestigingsadres te Heythuysen (Stationsstraat 15,
6093 BJ), worden de rijwielen met eigen vervoer door ondernemer opgehaald.
5.2	Ondernemer en verkoper maken een afspraak voor het ophalen van het rijwiel. Binnen 10
werkdagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen wordt het rijwiel opgehaald.
Artikel 6 - Foutieve informatie en nieuw voorstel
6.1	Indien het ondernemer blijkt bij het ophalen van het rijwiel, dat verkoper foutieve of
onvolledige informatie heeft verstrekt (ongeacht of dit bewust of onbewust is gebeurd),
heeft ondernemer het recht het eerder gedane voorstel aan te passen.
6.2	Ondernemer doet aan verkoper een voorstel dat overeenkomt met de op dat moment bij
ondernemer bekende informatie.
6.3	Indien ondernemer besluit het eerder gedane voorstel aan te passen, wordt de eerder
overeengekomen overeenkomst per direct ontbonden zonder verdere kennisgeving aan
verkoper.
6.4	Er is sprake van het aanleveren van foutieve informatie indien de ontvangen informatie
op enigerlei wijze niet overeenkomt met de werkelijke staat waarin het rijwiel verkeert,
dan wel de ondernemer gerede twijfel heeft aan juistheid van de ontvangen informatie te
twijfelen, dan wel de ontvangen informatie niet volledig is.
6.5	Verkoper is vrij het nieuwe aanbod van ondernemer te accepteren of te weigeren.
Verkoper dient zijn keuze direct en ondubbelzinnig aan ondernemer kenbaar te maken.
6.6	Indien verkoper het nieuwe voorstel van ondernemer accepteert, ontstaat er tussen partijen een nieuwe overeenkomst. De voorwaarden waarover partijen niet nader
gesproken hebben, blijven onverkort van kracht net zoals deze algemene voorwaarden.
Artikel 7 - Vergoeding na ontbinden overeenkomst
7.1	Indien verkoper het nieuwe voorstel van ondernemer (gedaan vanwege foutief of
onvolledig aangeleverde informatie) weigert, is verkoper aan ondernemer een vergoeding
verschuldigd ter hoogte van € 17,50 per rijwiel.
Artikel 8 - Betaling door ondernemer
8.1	Ondernemer draagt zorg voor uitbetaling van de overeengekomen prijs binnen 5
werkdagen na het ophalen van het rijwiel.
8.2	De betaling wordt door ondernemer verzorgt op het door verkoper opgegeven
rekeningnummer.

Artikel 9 - Betaling door verkoper
9.1	Verkoper is gehouden de vergoeding uit artikel 7 aan ondernemer te betalen binnen 14
dagen na het weigeren van het nieuwe voorstel van ondernemer.
9.2	Indien verkoper de vergoeding bedoeld in lid 1 niet, niet tijdig of niet volledig betaald
ontvangt verkoper maximaal twee herinneringen. Na het verstrijken van de betalings
termijn uit de eerste herinnering is verkoper in verzuim. Vanaf het moment van verzuim
is verkoper administratiekosten ter hoogte van € 6,95 per herinnering, alsmede wettelijke
rente verschuldigd.
9.3	Indien de betalingstermijn uit de tweede herinnering is verstreken en verkoper geen zorg
heeft gedragen voor een tijdige en volledige betaling van de openstaande kosten, zal
ondernemer de vordering zonder nadere kennisgeving aan verkoper uit handen geven.
Verkoper is op dat moment tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

DEEL C BUITEN STRAAL VAN 25KM
Artikel 10 - Ophalen door externe vervoersmaatschappij
10.1	Buiten een straal van 25 kilometer hemelsbreed gerekend vanaf het vestigingsadres te
Heel (Wilhelminaplein 4, 6097 AT) of het vestigingsadres te Heythuysen (Stationsstraat 15,
6093 BJ), worden de rijwielen door een externe vervoersmaatschappij opgehaald.
10.2	Ondernemer, dan wel het externe vervoersbedrijf, en verkoper maken een afspraak voor
het ophalen van het rijwiel. Binnen 10 werkdagen nadat de overeenkomst tot stand is
gekomen wordt het rijwiel opgehaald.
10.3	Indien de ophaalafspraak door toedoen van de verkoper geen doorgang kan vinden, dan
wel niet kan plaatsvinden of niet plaats heeft gevonden, is verkoper aan ondernemer een
vergoeding verschuldigd van € 39,95 per rijwiel per rit.
10.4	Het staat ondernemer vrij een borgsom te vragen aan verkoper ter hoogte van de kosten
van een vervoersrit per rijwiel. De ophaalafspraak kan pas doorgang vinden indien de
borgsom aan ondernemer is betaald.
		
Artikel 11 - Foutieve informatie en nieuw voorstel
11.1	Indien het ondernemer blijkt bij ontvangst van het rijwiel, dat verkoper foutieve of
onvolledige informatie heeft verstrekt (ongeacht of dit bewust of onbewust is gebeurd),
heeft ondernemer het recht het eerder gedane voorstel aan te passen.
11.2	Ondernemer doet aan verkoper een voorstel dat overeenkomt met de op dat moment bij
ondernemer bekende informatie.
11.3	Indien ondernemer besluit het eerder gedane voorstel aan te passen, wordt de eerder
overeengekomen overeenkomst per direct ontbonden zonder verdere kennisgeving aan
verkoper.
11.4	Er is sprake van het aanleveren van foutieve informatie indien de ontvangen informatie
op enigerlei wijze niet overeenkomt met de werkelijke staat waarin het rijwiel verkeert,
dan wel de ondernemer gerede twijfel heeft aan juistheid van de ontvangen informatie te
twijfelen, dan wel de ontvangen informatie niet volledig is.
11.5	Verkoper is vrij het nieuwe aanbod van ondernemer te accepteren of te weigeren.
Verkoper dient zijn keuze direct, althans binnen 3 werkdagen, en ondubbelzinnig aan
ondernemer kenbaar te maken.
11.6	Indien verkoper het nieuwe voorstel van ondernemer accepteert, ontstaat er tussen
partijen een nieuwe overeenkomst. De voorwaarden waarover partijen niet nader
gesproken hebben, blijven onverkort van kracht net zoals deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 - Vergoeding na ontbinding overeenkomst
12.1	Indien verkoper het nieuwe voorstel van ondernemer (gedaan vanwege foutief of
onvolledig aangeleverde informatie) weigert, is verkoper aan ondernemer een vergoeding
verschuldigd ter hoogte van de vervoerskosten van € 39,95 per rijwiel per rit.
Artikel 13 - Retourbezorging van het rijwiel
13.1	Indien verkoper het nieuwe voorstel van ondernemer weigert, wordt tussen ondernemer,
dan wel de externe vervoersmaatschappij, en verkoper een nieuwe afspraak gemaakt
voor retourbezorging van het rijwiel binnen 10 werkdagen na weigering van het nieuwe
voorstel door verkoper.
13.2	Indien de retour-bezorgafspraak door toedoen van de verkoper geen doorgang kan
vinden, dan wel niet kan plaatsvinden of niet plaats heeft gevonden, is verkoper aan
ondernemer een vergoeding verschuldigd van € 39,95 per rijwiel per rit.
Artikel 14 - Betaling door ondernemer
14.1	Ondernemer draagt zorg voor uitbetaling van de overeengekomen prijs binnen 5
werkdagen na ontvangst van het rijwiel.
14.2	De betaling wordt door ondernemer verzorgt op het door verkoper opgegeven
rekeningnummer.
Artikel 15 - Betaling door verkoper
15.1	Verkoper is gehouden de vergoeding uit artikel 10, 12 en/of 13 aan ondernemer te betalen
binnen 14 dagen na het weigeren van het nieuwe voorstel van ondernemer.
15.2	Indien verkoper de vergoeding bedoeld in lid 1 niet, niet tijdig of niet volledig betaald
ontvangt verkoper maximaal twee herinneringen. Na het verstrijken van de betalings
termijn uit de eerste herinnering is verkoper in verzuim. Vanaf het moment van verzuim
is verkoper administratiekosten ter hoogte van € 6,95 per herinnering, alsmede wettelijke
rente verschuldigd.
15.3	Indien de betalingstermijn uit de tweede herinnering is verstreken en verkoper geen zorg
heeft gedragen voor een tijdige en volledige betaling van de openstaande kosten, zal
ondernemer de vordering zonder nadere kennisgeving aan verkoper uit handen geven.
Verkoper is op dat moment tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

DEEL D OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 16 - Diefstal
16.1 Alle rijwielen die aan ondernemer worden aangeboden worden gecontroleerd op diefstal.
16.2 Bij ontdekking van diefstal wordt direct aangifte gedaan bij de politie.
16.3	Indien ondernemer na onderzoek geen redelijke verdenking van diefstal heeft waar
genomen, handelt ondernemer in goeder trouw.
Artikel 17 - Schorsing, niet nakoming, overmacht en ontbinding
17.1	Ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten zolang
verkoper openstaande vordering van ondernemer niet heeft voldaan. Verkoper is niet
gerechtigd enige verbintenis op te schorten.
17.2	Er is sprake van niet nakoming van de overeenkomst indien een van partijen na schrifte
lijke ingebrekestelling met een redelijke termijn van minimaal 14 dagen, nog altijd nalatig

is met het voldoen van diens verbintenis uit de overeenkomst.
17.3	Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder reden op ieder moment te
ontbinden. Verkoper is gehouden de schade die ondernemer door een ontbinding lijdt te
vergoeden.
Artikel 18 - Aansprakelijkheid
18.1	Ondernemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor waardevermindering van het
rijwiel tijdens vervoer uit.
18.2	Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als blijkt dat het aangeboden rijwiel is
gestolen of zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar aan ondernemer te koop
aan wordt geboden, dan wel is verkocht.
18.3 Ondernemer kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van de wet.
18.4	Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, ook niet indien
deze derde door ondernemer is ingeschakeld. Op grond van de overeenkomst tussen
ondernemer en derde kan de verkoper schade verhalen bij de aansprakelijke derde.
18.5	In alle gevallen waarin ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, kan ondernemer
slechts gehouden worden tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat door de
door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd incl. het bedrag aan
eigen risico.
18.6	Aansprakelijkheid voor gevolgschade of bijkomende schade is te allen tijde uitgesloten.
18.7	Enkel schade geleden door een directe contractspartij (zijnde verkoper) van ondernemer
kan als schade in aanmerking komen voor vergoeding op grond van lid 5.
18.8	Ondernemer is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Voor de definitie
van overmacht wordt aansluiting gezocht bij de wet en hetgeen in het maatschappelijk
verkeer redelijk wordt geacht.
Artikel 19 - Wijzigingsbepaling en overige bepalingen
19.1	Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen indien ondernemer hiervoor een zwaarwegend belang heeft.
19.2	Verkoper wordt schriftelijke op de hoogte gebracht van enige wijzigingen en is gebonden
aan de gewijzigde bepalingen indien verkoper niet binnen 7 werkdagen hiertegen bezwaar
maakt.
19.3	Indien een van de of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt
verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1	Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gesloten door ondernemer is het
Nederlands recht van toepassing.
20.2	Voor geschilbeslechting omtrent deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst gesloten door ondernemer is uitsluitend bevoegd de bevoegde rechter van het
arrondissement Limburg, locatie Roermond.

