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Algemene Voorwaarden Online Koop Occasions via 

www.athloncaroutlet.nl  

 

Artikel 1 – Definities 

Athlon:    Athlon Car Lease Nederland B.V. 

Website: www.athloncaroutlet.nl, de website van Athlon waarop Occasions 

online kunnen worden gekocht door Kopers. 

Koper: de persoon die de Occasion koopt of heeft gekocht van Athlon via 

de Website. 

Occasion: een tweedehands auto van Athlon die te koop is aangeboden op 

de Website. 

Overeenkomst:  de koopovereenkomst (inclusief deze Voorwaarden) tussen Koper 

en Athlon inzake een Occasion gekocht via de Website door 

Koper. 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op online 

koop van Occasions via de Website. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Occasion aanbod van Athlon op de 

Website en op iedere Overeenkomst tussen Koper en Athlon voor de online koop van 

een Occasion door Koper via de Website. 

2.2 Daarnaast zijn de algemene voorwaarden Bovag afdeling ABA (Bovag voorwaarden) 

van toepassing. Ingeval er sprake is van tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit deze 

Voorwaarden en een bepaling uit de Bovag voorwaarden, zal de bepaling uit deze 

Voorwaarden prevaleren. 

 

Artikel 3 – Aanbod 

3.1 Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod 

vermeld. 

3.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Athlon niet. 

3.3 Occasions worden online aangeboden via de Website. Dit kan als gevolg hebben dat 

een Occasion gedurende het koopproces is verkocht. Hiervoor is Athlon niet 
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aansprakelijk. Athlon zal Koper in voorkomend geval per ommegaande hierover 

berichten.  

3.4 Athlon behoudt zich het recht voor het aanbod ten aanzien van Occasions te wijzigen 

dan wel in te trekken. Athlon is niet verplicht een Overeenkomst aan te gaan met Koper 

ten aanzien van Occasions. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst en aflevering 

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment Koper en Athlon de Overeenkomst 

hebben ondertekend. 

4.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst betaalt Koper aan Athlon de 

overeengekomen koopprijs van de Occasion met inachtneming van de 

betaalinstructies van Athlon. 

4.3 Nadat volledige betaling van de koopprijs is ontvangen door Athlon, stuurt Athlon aan 

Koper de tenaamstellingscode en documentnummer voor de Occasion, waarna Koper 

de Occasion op naam van Koper zal zetten. Tevens zal Koper de Occasion laten 

verzekeren en verzekerd houden. 

4.4 Koper zal na de tenaamstelling het vrijwarings- en verzekeringsbewijs aan Athlon 

sturen. 

4.5 Na ontvangst van het vrijwarings- en verzekeringsbewijs door Athlon zullen Athlon en 

Koper een afspraak maken voor de aflevering van de Occasion. Athlon levert de 

Occasion uitsluitend af in Nederland (behalve op de Waddeneilanden). Voor de 

aflevering brengt Athlon kosten in rekening. Deze kosten worden op de Website 

vermeld. 

4.6 De Occasion is tot het moment van feitelijke aflevering voor rekening en risico van 

Athlon. De feitelijke aflevering vindt plaats op het moment Koper de 

ontvangstbevestiging heeft ondertekend, waarna het risico van de Occasion overgaat 

op Koper. Met de ondertekening van de ontvangstbevestiging gaat Koper akkoord met 

de staat van de Occasion waarin het deze is afgeleverd. 

 

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van de Occasion gaat pas over op de Koper als: 

a) Koper de overeengekomen koopprijs volledig heeft voldaan; en 

b) Athlon de Occasion in bezit geeft aan Koper, inclusief de bijbehorende sleutels en 

eigendomsbewijs. 
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Artikel 6 – 14 dagen bedenktermijn (herroepingsrecht) 

6.1 Koper heeft recht op 14 dagen bedenktijd na ontvangst van de Occasion, indien de 

Occasion is gekocht via de Website. Binnen 14 dagen na ontvangst van de Occasion 

mag Koper de koop van de Occasion ontbinden zonder hierbij een reden te geven 

(herroepingsrecht). 

6.2 Voor de ontbinding binnen deze bedenktermijn van 14 dagen kan Koper gebruikmaken 

van het herroepingsformulier op de Website en dit te sturen naar 

caroutlet.nl@athlon.com, of per e-mail aan te geven dat Koper gebruik wenst te maken 

van het herroepingsrecht en deze e-mail te sturen naar het voornoemde e-mailadres 

(in deze e-mail dienen in ieder geval het kenteken en het aankoopnummer te worden 

vermeld). 

6.3 Na ontvangst van deze herroeping neemt Athlon deze in behandeling. Indien de 

herroeping tijdig en correct heeft plaatsgevonden, zal Athlon een bevestiging hiervan 

sturen, waarna de Occasion door Athlon wordt opgehaald. De kosten voor het ophalen 

van de Occasion zijn voor Koper en bedragen EUR 95,-. Koper mag uitsluitend op een 

werkdag de Occasion ook inleveren op het adres van Athlon (Veluwezoom 4 te 

Almere), nadat hiervoor een afspraak is gemaakt. Voor de inlevering op de locatie van 

Athlon worden geen kosten in rekening gebracht. 

6.4 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen is Koper verplicht zorgvuldig om te gaan met de 

Occasion. Koper zal de Occasion slechts gebruiken in de mate die nodig is om de 

aard, de kenmerken en de werking van de Occasion vast te stellen. Het uitgangspunt is 

dat Koper de Occasion gebruikt zoals een redelijk handelend persoon de Occasion zou 

gebruiken bij een proefrit. Het gebruik van de Occasion dient derhalve beperkt te 

worden om waardevermindering gedurende de bedenktijd te voorkomen. 

6.5 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen mag Koper maximaal 250 kilometer rijden met de 

Occasion. Indien de Occasion tussen aflevering aan Koper en ophalen bij Koper (dan 

wel bij retournering aan het adres van Athlon) meer heeft gereden dan 200 kilometer, 

is Koper aan Athlon EUR 0,25 per gereden kilometer (boven het voornoemde 

maximum van 250 kilometer) verschuldigd ter compensatie van de 

waardevermindering van de Occasion. 

6.6 De Occasion dient zich bij de teruggave in precies dezelfde staat te bevinden (zowel 

interieur als exterieur) als bij de aflevering aan Koper met uitzondering van de 

kilometrage. Indien schade wordt vastgesteld die is ontstaan tijdens de bedenktijd van 
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14 dagen door het handelen of nalaten van Koper, of als er waardevermindering is 

vastgesteld als gevolg van andere oorzaken die toegerekend kunnen worden aan 

Koper, dan is Koper volledig aansprakelijk voor deze schade aan en 

waardevermindering van de Occasion. Koper kan geen gebruikmaken van het 

herroepingsrecht, indien de Occasion total loss is verklaard. 

6.7 Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle (wettelijke) verplichtingen en 

aansprakelijkheden die verband houden met de Occasion of het gebruik ervan 

gedurende de bedenktijd van 14 dagen. 

6.8 Bij schade of andere waardeverminderingen zal een onafhankelijke derde worden 

ingeschakeld voor een beoordeling en taxatie van de schade of waardevermindering. 

6.9 Indien Koper bedragen aan Athlon is verschuldigd, is Athlon gerechtigd deze te 

verrekenen met de bedragen die Koper van Athlon terugkrijgt. 

6.10 Koper zegt bij de ontbinding zelf alle verzekeringen op voor de Occasion en handelt 

zelf een (eventuele) financiering (met bijbehorende pandrecht) af. 

6.11 Koper draagt de Occasion aan Athlon over met de bijbehorende tenaamstellingscode 

en documentatie en zonder dat een derde recht heeft op de Occasion. Als Athlon 

daarom vraagt, stuurt Koper bewijs daarvan aan Athlon. 

6.12 Binnen 10 werkdagen na de bevestiging van de herroeping door Athlon en nadat de 

Occasion in ontvangst is genomen door Athlon, krijgt Koper het door Koper betaalde 

aankoopbedrag terug. Terugbetaling vindt plaats op dezelfde bankrekening van Koper. 

 

Artikel 7 – Overig 

7.1 Ingeval één of meerdere artikelen van de Overeenkomst of van deze Voorwaarden om 

enige reden ongeldig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van 

toepassing. In dit geval zullen Athlon en Koper elkaar raadplegen binnen een redelijke 

termijn (maximaal 1 maand) om te komen tot een alternatieve oplossing met 

substantieel dezelfde intenties als de ongeldig verklaarde bepaling. 

9.1 De Overeenkomst bevat alle definitieve afspraken tussen Athlon en Koper voor de 

koop van de Occasion. Eerder gemaakt afspraken komen hiermee te vervallen. 

9.2 Al hetgeen in de Overeenkomst of in deze Voorwaarden naar zijn aard bestemd is om 

ook na het einde van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijft na beëindiging 

daarvan tussen Athlon en Koper van kracht. Tot dergelijke verplichtingen behoren 

onder meer de bepalingen over aansprakelijkheid. 
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Artikel 10 – Klachten en suggesties 

10.1 Klachten en suggesties kunnen worden doorgegeven aan Athlon via de volgende 

manieren: 

a) E-mail: caroutlet.nl@athlon.com 

b) Telefonisch: +31 (0)36 547 1399 (alleen tijdens kantooruren) 

c) Per brief: T.a.v. athloncaroutlet.nl, Veluwezoom 4, 1327 AG Almere 

 

Artikel 11 – Privacy 

11.1 Athlon verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Informatie hierover is te vinden op www.athlon.com. 

  

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen die tussen Athlon en Koper mochten ontstaan in verband met de 

Overeenkomst of deze Voorwaarden worden door de meest gerede partij voorgelegd 

aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 
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