ALGEMENE VOORWAARDEN CHECKUWOFFERTE.NL
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende
betekenis gebruikt.
1. Checkuwofferte.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Koolaard.com B.V., gevestigd aan
Koperhoek 4A, 3162LA te Rhoon, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64356892.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Checkuwofferte.nl een Overeenkomst heeft gesloten of
beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Checkuwofferte.nl en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen de Wederpartij en Checkuwofferte.nl middels de Website tot stand gekomen
overeenkomst, waarmee Checkuwofferte.nl zich jegens de Wederpartij heeft verbonden om de door de Wederpartij
geüploade offerte, afkomstig van een Merkdealer, te vergelijken met soortgelijke aanbiedingen van andere Merkdealers
teneinde de Wederpartij mogelijk een voordeliger aanbod te kunnen doen met betrekking tot de aankoop van de Auto.
6. Merkdealer: een officiële merkdealer van Auto’s gevestigd in Nederland, België of Luxemburg.
7. Auto: de nieuwe auto dan wel occasions ten aanzien waarvan Checkuwofferte.nl in het kader van de Overeenkomst
aanbiedingen vergelijkt.
8. Website: www.checkuwofferte.nl, door middel waarvan de Overeenkomst tot stand wordt gebracht en de Wederpartij
een door een Merkdealer verstrekte offerte kan uploaden.
9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Wederpartij gericht aanbod van Checkuwofferte.nl tot
het sluiten van een Overeenkomst, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst als zodanig.
2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de
Overeenkomst van toepassing.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien
en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze
algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de
overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een
vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Checkuwofferte.nl is vrijblijvend; Checkuwofferte.nl is nimmer verplicht een opdracht tot
offertevergelijking te aanvaarden.
2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de Website aan de
Wederpartij beschikbaar gesteld, zodat de Wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan
op een duurzame gegevensdrager.
3. De Wederpartij dient voor totstandkoming van de Overeenkomst een offerte betreffende de aankoop van een Auto
afkomstig van een Merkdealer, op de daartoe door Checkuwofferte.nl aangewezen wijze middels de Website te
uploaden in JPG-, PDF-, PNG- of Word-bestand. Deze offerte dient in zijn geheel te worden geüpload, zonder
verwijderingen of onzichtbaar gemaakte delen. Indien het geüploade bestand meer dan één offerte bevat, dan wel niet
voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden, wordt de betreffende aanvraag niet in behandeling genomen.
4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij de
betreffende offerte heeft geüpload en de Wederpartij de in het kader van de Overeenkomst bedongen prijs aan
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Checkuwofferte.nl heeft voldaan. Checkuwofferte.nl zal de totstandkoming van de Overeenkomst vervolgens zo spoedig
mogelijk per e-mail aan de Wederpartij bevestigen.
ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument
de Overeenkomst tot 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, zonder opgave van redenen
ontbinden.
2. De Consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige lid niet toe na afronding van de dienstverlening
door Checkuwofferte.nl, mits:
- de nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument;
en
- de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Checkuwofferte.nl de
Overeenkomst is nagekomen.
3. Nakoming van de Overeenkomst door Checkuwofferte.nl binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1 geschiedt uitsluitend
op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
4. Indien de Consument gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, is de Consument aan Checkuwofferte.nl een bedrag
verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat is nagekomen op het moment van uitoefening van
het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de
Consument aan Checkuwofferte.nl moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is
overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde
van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
5. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per email of door gebruikmaking van het door Checkuwofferte.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek
in te dienen bij Checkuwofferte.nl. Zo spoedig mogelijk nadat Checkuwofferte.nl in kennis is gesteld van het voornemen
van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal
Checkuwofferte.nl de ontbinding per e-mail aan de Consument bevestigen.
6. Checkuwofferte.nl zal de reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen.
ARTIKEL 5. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
1. De Wederpartij dient haar van een Merkdealer verkregen offerte te uploaden middels de Website, volgens de door
Checkuwofferte.nl verstrekte instructies, onder meer zoals vermeld in artikel 3.3. Checkuwofferte.nl spant zich
vervolgens in een voordeligere offerte voor de Wederpartij te verkrijgen van een andere Merkdealer. Checkuwofferte.nl
streeft er in het kader van de offertevergelijking naar een Auto te vinden die zoveel mogelijk gelijk is aan de Auto waarop
de door de Wederpartij geüploade offerte betrekking heeft. Indien Checkuwofferte.nl daarin slaagt, ontvangt de
Wederpartij per e-mail een betere offerte van een andere Merkdealer. Indien Checkuwofferte.nl van oordeel is dat
Checkuwofferte.nl de Wederpartij met betrekking tot dezelfde soort Auto geen betere offerte van een andere
Merkdealer kan verstrekken, doet Checkuwofferte.nl daarvan per e-mail mededeling aan de Wederpartij. In dat geval
blijft de Wederpartij de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Checkuwofferte.nl onverkort verschuldigd.
Checkuwofferte.nl verbindt zich dan ook uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder te kunnen garanderen dat
daadwerkelijk een voordeliger aanbod voor de Wederpartij wordt gevonden. Voor het niet behalen van het door Partijen
beoogde resultaat, aanvaardt Checkuwofferte.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
2. Checkuwofferte.nl spant zich in een zo hoog mogelijk financieel voordeel voor de Wederpartij te bedingen. Echter kan
de Wederpartij zich er niet op beroepen dat na het uitbrengen van een verbeterde offerte door Checkuwofferte.nl, zich
een nog aantrekkelijker aanbod voordoet dan wel reeds een nog aantrekkelijker aanbod bestond en daaruit enige
aansprakelijkheid van Checkuwofferte.nl zou voortvloeien.
3. Checkuwofferte.nl is nimmer partij bij de (totstandkoming van) eventuele overeenkomsten tussen de Merkdealers en
de Wederpartij en draagt ter zake nimmer enige aansprakelijkheid. Checkuwofferte.nl verbindt zich uitsluitend tot
offertevergelijking; bij de levering en betaling van Auto’s, is Checkuwofferte.nl nimmer betrokken. Voor levering en
betaling van Auto’s gelden de door de betreffende Merkdealer gehanteerde voorwaarden.
ARTIKEL 6. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Voor de dienstverlening van Checkuwofferte.nl is de Wederpartij een bedrag per geüploade offerte verschuldigd. Dit
bedrag wordt uitdrukkelijk vermeld voordat de Overeenkomst tot stand komt.
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2. Alle door Checkuwofferte.nl vermelde en door de Wederpartij aan Checkuwofferte.nl verschuldigde bedragen zijn
exclusief btw, tenzij door Checkuwofferte.nl anders is vermeld. Een aanbod van Checkuwofferte.nl gericht aan
Consumenten vermeldt bedragen evenwel (mede) inclusief btw.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Wederpartij gehouden tot volledige vooruitbetaling bij
totstandkoming van de Overeenkomst. Checkuwofferte.nl is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de
Overeenkomst dan nadat deze vooruitbetaling is voldaan.
4. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door Checkuwofferte.nl aangewezen wijzen.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per
maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin,
wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Wederpartij een
Consument is.
6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de
Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Checkuwofferte.nl, draagt Checkuwofferte.nl nimmer enige
aansprakelijkheid in direct of indirect verband met de door haar geleverde diensten. In het bijzonder draagt
Checkuwofferte.nl geen aansprakelijkheid voor de gevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
2. Checkuwofferte.nl draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Checkuwofferte.nl is nimmer bij overeenkomsten tussen Merkdealers en de Wederpartij betrokken. Checkuwofferte.nl
is dan ook niet aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de door Merkdealers te leveren Auto’s, voor mankementen en
schades daaraan, evenmin als voor enige andere fout of tekortkoming van Merkdealers.
4. Checkuwofferte.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen letselschade, gederfde winst,
geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
5. Mocht Checkuwofferte.nl ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade,
dan is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Checkuwofferte.nl betrekking heeft.
6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Checkuwofferte.nl bedraagt één jaar.
7. De Wederpartij vrijwaart Checkuwofferte.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van
de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Checkuwofferte.nl toerekenbaar is.
8. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de
directeuren, bestuurders en medewerkers van Checkuwofferte.nl.
ARTIKEL 8. | KLACHTEN
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Checkuwofferte.nl, dienen binnen bekwame tijd
nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te
worden ingediend bij Checkuwofferte.nl.
2. Bij Checkuwofferte.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan
beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen
geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.
3. In geval van een klacht van een Consument die niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het
geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Partijen, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil
in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend
de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Checkuwofferte.nl aangewezen om van
eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
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