Consignatieovereenkomst
Ondergetekenden:
1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
gevestigd aan
, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door (NAAM)

verder te noemen
en
2.
verder te noemen: “Klant”
Overwegende:
Dat
en Klant overeengekomen, tegen in deze overeenkomst bepaalde
voorwaarden, een automobiel van Klant in de showroom van
zal tonen met het
doel deze binnen overeengekomen Consignatietermijn aan een derde te verkopen;
het voertuig na het sluiten van de verkoopovereenkomst inkoopt in BTW
Komen het volgende overeen:
Artikel 1: Omschrijving voertuig
Merk/type
:
Kenteken
:
Datum 1ste registratie
:
Kilometerstand
:
Bijzonderheden
:
Klant verklaart hierbij dat het voertuig is onderhouden volgens het door fabrikant voorgeschreven
onderhoudsschema en de laats voorgeschreven onderhoudsbeurt heeft gehad. Klant verklaart
hierbij tevens dat het voertuig bij aanvang van de Consignatietermijn volledig schadevrij is.
Artikel 2: Consignatietermijn
1. De periode waarin het voertuig door Klant ter beschikking wordt gesteld, bedraagt
te rekenen vanaf
waarop het betreffende voertuig aan
ter beschikking wordt gesteld. Deze termijn wordt verder aangeduid als “de Consignatietermijn”.
2. Behoudens bij het verstrijken van de in lid 1 bedoelde periode van
eindigt de
Consignatietermijn voor het voertuig op de volgende wijze:
- Ingeval
het betreffende voertuig verkoopt: per de datum dat de volledige
verkoopprijs door
is ontvangen;
- indien één der partijen de andere partij tussentijds schriftelijk in kennis stelt de Consignatietermijn te willen beëindigen.
respectievelijk Klant is in een dergelijk
geval gehouden het voertuig zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen van respectievelijk uit de showroom te verwijderen en terug te nemen.
_______________________________________________________________________________________________
Paraaf bedrijf_______

Paraaf Klant_________
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3. Indien
er binnen de gestelde Consignatietermijn niet in is geslaagd het voertuig
voor de overeengekomen prijs te verkopen, zal Klant het voertuig na het verstrijken van de
Consignatietermijn weer terugnemen.
4.
Rekent voor tussentijds beëindiging dan wel verstrekken van de Consignatietermijn
zonder verkoop, een bedrag van €
in BTW
Artikel 3: Regeling inzake beheer
Gedurende de Consignatietermijn komen partijen het volgende overeen:
1. Klant blijft te allen tijde eigenaar van het voertuig. Indien noodzakelijk is het
toegestaan het voertuig elders op te slaan.
2. Het is
toegestaan met het voertuig (proef) te rijden. Klant accepteert de hiermee
gepaard gaande verhoging van de kilometerstand.
3.
is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige vorm van verlies, schade
en/of waardevermindering aan het voertuig die optreedt in de Consignatietermijn.
4. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst zonder enige vorm van garantie
wordt aangeboden.
5. Klant is gehouden het voertuig ten allen tijde voldoende verzekerd te houden.
Artikel 4: Overeengekomen verkoopprijs en vergoeding
De afgesproken bemiddelingsfee bedraagt €
in BTW . De te verwachten nettoopbrengst is beoogd op €
in BTW
Artikel 5: Afhandeling verkoop
Partijen komen overeen dat
namens Klant alle (rechts)handelingen zal verrichten
met betrekking tot verkoop en levering van het voertuig van de Klant aan de opvolgende koper.
Klant stelt
hiertoe alle benodigde zaken en informatie ter beschikking.
zal de
koper direct factureren.
zal het voertuig pas afstaan na ontvangst van de volledige verkoopprijs.
Artikel 6: Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op
Klant

……………………………………

……………………………….
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Paraaf bedrijf_______

Paraaf Klant_________
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