Koopcontract ongebruikte auto: Toyota Prius PlugIn Hybrid - 12-2014 - 0.000 km
Helmond, (datum in 2013)

Verkoper,
EU-Import
Varenschut 17F
5705 DK Helmond
Contactpersoon: Anton van Horen +31 (0) 492 795115
en hierna te noemen koper,
NAAM:
ADRES:
POSTCODE en WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER:
in aanmerking nemende,
dat verkoper verklaart de in artikel 2 omschreven auto te gaan importeren,
dat koper verklaart de auto te willen kopen van verkoper;
dat koper verklaart voor de auto de koopprijs te willen betalen;
dat verkoper verklaart dat de auto geleverd wordt zoals in artikel 2 omschreven;
komen hierbij het volgende overeen;
Artikel 1
Verkoper verbindt zich de auto te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van
Autoprijs zonder opties:
Verwachte opties:
Afleverkosten
Fee EU-Import

€ 38.990,00 *
*
€ 1.500,00 *
€ 0,00

*) Deze prijzen zijn gebaseerd op tot nu toe bekende prijzen
en kunnen licht afwijken van de prijzen op het moment van
uitlevering. De op het moment van uitlevering geldende
Nederlandse prijslijst wordt gehandteerd.

TOTAAL:
is verschuldigd aan verkoper. Koper voldoet in januari 2014 € 1.000 als aanbetaling. Na kopers aanlevering van de
configuratie voldoet koper een tweede aanbetaling zodat de complete aanbetaling 20% van de koopprijs bedraagt.
De datum waarop de auto door koper bij verkoper zal worden afgehaald is 15-12-2014 met een uitloop tot 31-12-2014.
Verkoper mag de auto eerder leveren mits duidelijk gecommuniceerd met koper. Indien verkoper niet uiterlijk op
31-12-2014 kan leveren vervalt het contract en wordt de aanbetaling terugbetaald.
Indien koper de auto op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken, is
verkoper niet gehouden het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven. Na twee maningen met telkens een termijn van 2
weken om alsnog de auto volgens dit contract te kopen kan de verkoper tevens vrijelijk over de auto beschikken zonder
vergoeding of verrekening van de aanbetaling, en vervalt artikel 6 van dit contract.
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Artikel 2
Het betreft een ongebruikte auto van het merk: Toyota, model: Prius PlugIn Hybrid, maand/jaar eerste toelating: 12-2014,
maximale kilometerstand bij aflevering: 500, brandstof: Electro met Benzine, kleur: onbekend, opties: conform nog door
koper aan te leveren configuratie. de auto voldoet aan de voorwaarden voor de kia en mia.

Artikel 3
Verkoper is verplicht om de auto en de bijbehorende documenten op de hiervoor genoemde datum in eigendom over te
dragen aan koper.

Artikel 4
Koper is verplicht om het volledige koopbedrag op de hiervoor genoemde datum voldaan te hebben. Tot volledige betaling
door verkoper is ontvangen blijft de auto, met uitzondering van het gedeelte beschreven in artikel 6, eigendom van
verkoper.

Artikel 5
De auto is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de eerder genoemde datum
waarop de auto overgedragen wordt aan koper. Ingeval de auto tenietgaat vóór de eerder genoemde datum van
overdracht, verplicht verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaarden een soortgelijke auto aan te bieden. Ingeval de
auto beschadigd raakt vóór de afgesproken datum van overdracht, verplicht verkoper zich om de auto te repareren. Koper
is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken en de reeds door koper betaalde bedragen zullen dan volledig
worden gerestitueerd. De uitkering kan nooit meer bedragen dan de inkoopfacturen tezamen.

Artikel 6
Conform Art 3:115 BW is koper vanaf ontvangst van de aanbetaling door verkoper, voor het percentage dat dit bedrag van
de totale inkoop vertegenwoordigt, eigenaar van de auto. Dit eigendom is niet opeisbaar eerder dan de eerder gestelde
data.

Artikel 7
Verkoper en koper verklaren dat op de bovenstaande auto fabrieksgarantie van toepassing is.

Artikel 8
Koper dient binnen 3 maanden na contractsdatum de aanvraag voor MIA in bij AgentschapNL.
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Artikel 9
Koper en verkoper verklaren dat de auto onder de BTW-regeling valt. De bijtelling is 7% tot 1-1-2020. De Co2 is 49
gram/km.
Artikel 10
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.
Artikel 11
Koper en verkoper tekenen ervoor de inhoud van dit contract gelezen en begrepen te hebben.

Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te Helmond

Handtekening verkoper,

Handtekening koper

EU-Import
A.C.M. van Horen

NAAM:
Handtekening:
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