
ARTIKEL 1 – Contractuele voorwaarden
1.1 Deze contractuele voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen kopers en UAZ BELGIUM, Hoogstraat 11 2000 Antwerpen.
Door het  sluiten van een overeenkomst  (ondertekenen van een bestelbon, uitvoeren van een (aan)betaling,  ...)  aanvaardt de koper dat  deze contractuele
voorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken.
1.2  Afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om UAZ
BELGIUM te vertegenwoordigen.  In geen enkel geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van UAZ
BELGIUM.
1.3  Tenslotte  worden  er  door  UAZ  BELGIUM  ook  informatiebrochures,  praktische  richtlijnen  en  andere  inlichtingen  verspreid.   De  hierna  contractuele
voorwaarden hebben er wel altijd voorrang op.

ARTIKEL 2 – Intellectueel eigendom
2.1  UAZ BELGIUM behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectueel eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte verstrekte
ontwerpen,  afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.  Zij dienen op eerste verzoek van UAZ BELGIUM onverwijld teruggegeven te worden,
onverminderd andere aan UAZ BELGIUM ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
2.2  Het is de koper niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op / in de door UAZ BELGIUM geleverde of ter beschikking
gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
2.3  Het is de koper verboden materiaal van UAZ BELGIUM waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te
maken, te exploiteren of tentoon te stellen zonder toestemming van UAZ BELGIUM.

ARTIKEL 3 – De offerte
3.1  Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.
3.2  In de offerte zal uitdrukkelijk een volledige omschrijving van het te leveren voertuig en/of accessoires worden opgenomen, de totale (koop)prijs alsook de
verwachtte levertijd.

ARTIKEL 4 – De overeenkomst
4.1  De koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe het bestelde voertuig en/of accessoires aan te kopen voor persoonlijk of professioneel gebruik en niet om het
voertuig en/of de accessoires door te verkopen voor commerciële doeleinden.  Elke doorverkoop van het voertuig en/of accessoires binnen een periode van 6
maanden vanaf de datum van de eerste inschrijving wordt vermoed een doorverkoop voor commerciële doeleinden te zijn.  De koper verbindt er zich toe om op
eenvoudig verzoek van UAZ BELGIUM, gedurende deze periode van 6 maanden, binnen de 48 uur het bewijs te leveren dat hij het voertuig en/of accessoires
gebruikt voor professioneel of persoonlijk gebruik of te bewijzen dat het voertuig en/of de accessoires niet werden doorverkocht voor commerciële doeleinden.
Houdt de koper zich niet aan deze verbintenis, behoudt UAZ BELGIUM zicht het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd elk ander recht en
zonder betaling van enige schadevergoeding, door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs ter attentie van de koper.  In dit geval moet de koper
aan UAZ BELGIUM integraal de kortingen en de premies terugbetalen die hem werden toegekend voor alle geleverde voertuigen en/of accessoires, en dit binnen
een termijn van 15 dagen vanaf de datum van de ontbinding van de overeenkomst.
4.2  Elke bestelling betreffende een model van een voertuig en/of accessoires waarvan de invoerder of constructeur de productie heeft stopgezet of dat hij niet
meer in staat is te leveren, zal van rechtswege ontbonden zijn zonder schadevergoeding maar met teruggave aan de koper van het betaalde voorschot.
4.3   De gebruiksaanwijzingen,  prospectussen,  folders,  catalogi  en zelfs  de in  de verkooppunten tentoongestelde voertuigen en/of  accessoires mogen niet
beschouwd worden als een definitief aanbod van de door de invoerder verdeelde modellen.  Deze houdt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te
brengen aan de modellen die hij  verdeelt,  die hij  nuttig acht  zonder de verplichting om deze wijzigingen tevens toe te  passen op de voertuigen en/of  de
accessoires van hetzelfde model die reeds geleverd of besteld zijn.  Elk document dat van de constructeur uitgaat en de technische kenmerken van het bestelde
voertuig en/of de accessoires vermeldt, de stempel of de handtekening van UAZ BELGIUM draagt en toegevoegd wordt aan de bestelbon wordt geacht daarvan
deel uit te maken.
4.4  Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst als er een genummerde bestelbon van UAZ BELGIUM is opgemaakt en aan de koper is overhandigd.  UAZ
BELGIUM behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen.
4.5  UAZ BELGIUM is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een koper een aanbetaling te vragen.  Een bestelling kan slechts geldig worden
geplaatst,  en kan  slechts  leiden tot  een  overeenkomst,  nadat  de  koper  het  voorziene  voorschot  heeft  betaald.   Voor  alle  producten  geldt  een minimum
aanbetalingspercentage van 50% van de totale verkoopprijs.  UAZ BELGIUM is gerechtigd om van deze percentages af te wijken, mits voorafgaande vermelding
of in een concrete offerte.  Door de ondertekening van de bestelling en/of betaling van het voorschot aanvaardt de koper in elk geval de hierin opgegeven
voorschotten.
4.6  De totale verkoopprijs van het voertuig en/of de accessoires wordt bepaald op basis van een actuele prijslijst van UAZ BELGIUM geldig op de dag van de
ondertekening van de bestelbon en/of de betaling van het voorschot.
4.7  De op de bestelbon vermelde prijs, exclusief taksen, invoerrechten, en dergelijke, mag niet worden verhoogd behoudens de toepassing van de volgende
bepalingen.
4.8   Indien na het sluiten van een overeenkomst met de koper maar voor de op- of  aflevering van het  voertuig en/of  de accessoires een wijziging in de
maximumprijs - aanbevolen door de invoerder of producent – voordoet, alsook wijzigingen in de algemeen bindende bepalingen zoals bijvoorbeeld een verhoging
van de douanerechten,  mag UAZ BELGIUM deze prijswijziging op de overeengekomen prijs doorrekenen aan de koper.   Wordt de overeengekomen prijs
verhoogd dan heeft UAZ BELGIUM de verplichting de koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte
te stellen.
4.9  Indien de wijziging in de maximumprijs meer dan 5% bedraagt op de oorspronkelijk overeengekomen verkoopprijs, heeft de koper de mogelijkheid om de
overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief aan UAZ BELGIUM binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging.  Het
betaalde voorschot zal binnen de 30 kalenderdagen volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de koper worden terugbetaald.
4.10  Indien de overeengekomen leverdatum of  termijn wordt overschreden of de levertermijn wordt verlengd, mag de overeengekomen prijs, exclusief taksen, op
geen enkele wijze verhoogd worden.
4.11  De prijs van de verplichte wettelijke, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de overeengekomen prijs inbegrepen geacht.
4.12  Het bepaalde onder artikel 4.8 is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen
en dergelijke.
Eigendomsvoorbehoud
4.13  UAZ BELGIUM blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte voertuigen en/of accessoires zolang de koper de koopprijs en het eventueel
meerdere verschuldigde niet volledig aan UAZ BELGIUM heeft voldaan.  De koper is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht
de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de
gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.



ARTIKEL 5 – De levertijd
5.1  Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de levering van het voertuig en/of de accessoires moet zijn verricht.  Op
de bestelbon wordt de juiste leverdatum of termijn aangeduid die – behoudens overmacht – van toepassing is.  De leveringstermijn neemt aanvang op de dag
volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon en/of ontvangst van de betaling van het voorschot door de koper.
5.2  UAZ BELGIUM spant zich in om de levering van het voertuig en/of de accessoires zo stipt mogelijk uit te (laten) voeren.  Binnen de gestelde leveringstermijn
zal UAZ BELGIUM aan de koper de leverdatum bekendmaken.  Deze leveringsdatum is benaderend, zonder enige vaste verbintenis vanwege UAZ BELGIUM.
Indien UAZ BELGIUM de overeengekomen levertermijn of datum niet kan naleven, dan informeert hij de koper onmiddellijk per aangetekende brief of door elk
ander wettelijk bewijsmiddel.  Hierin kan UAZ BELGIUM een verlenging van de leverdatum of termijn meedelen.
5.3  Indien deze verlengde levertermijn – behoudens geval van overmacht – met 8 weken voor voertuigen met standaard uitrusting en met 12 weken voor
voertuigen met bijzondere toegevoegde uitrusting wordt overschreden dan kan de koper de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken per
aangetekende brief.  De koper is niet gerechtigd de koopovereenkomst te verbreken wanneer deze in kennis is gesteld dat het voertuig klaargemaakt wordt voor
uitlevering.  In geval van rechtmatige verbreking door de koper wordt het betaalde voorschot binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van
deze verbreking terugbetaald door UAZ BELGIUM.
5.4  Indien de levering definitief onmogelijk wordt gemaakt door een oorzaak buiten de wil van UAZ BELGIUM, waaronder overmacht, dan wordt de overeenkomst
door de enkele kennisgeving van deze oorzaak met terugwerkende kracht ontbonden en heeft de koper recht op terugbetaling, binnen de 30 kalenderdagen, van
het voorschot dat reeds werd betaald.  Er is onder andere sprake van overmacht indien het voertuig en/of de accessoires niet (tijdig) aan UAZ BELGIUM worden
geleverd door de invoerder of constructeur ervan.

ARTIKEL 6 –De levering en overdracht van het voertuig en/of de accessoires
6.1  Tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen, vindt de levering van het voertuig en/of de accessoires plaats op de zetel van UAZ BELGIUM.  De eigendom
en de hiermee verbonden risico’s gaan over op het moment van de levering.  De kosten voor de levering op een andere plaats dan de zetel van UAZ BELGIUM
zijn niet inbegrepen in de prijs.
Levering van het voertuig en/of de accessoires.
6.2  De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig en/of de accessoires vanaf de effectieve levering ervan.
6.3  De koper neemt het voertuig op de overeengekomen leverdatum in ontvangst, ondertekent het afschrift van de overdracht van het voertuig met de technische
documenten en aanvaardt de instructies en aanwijzingen betreffende het voertuig en de voorschriften m.b.t. de aansprakelijkheid en garantie na;
(a) Een visuele inspectie van het voertuig door de koper
(b) Een demonstratie van de werking van het voertuig door UAZ BELGIUM
(c) Een testrit met het voertuig
(d) Instructies m.b.t. de werking en onderhoud van het voertuig
(e) Voorschriften m.b.t. de aansprakelijkheid en garantie
(f) Overdracht van de documenten van het voertuig (algemene handleiding en onderhoudshandleiding in het Engels, onderhoudsboekje in het Engels, certificaten
van het voertuig,...)
6.4  Bij de overdracht van het voertuig dienen beide partijen het afschrift van de overdracht te ondertekenen.  UAZ BELGIUM is niet gehouden tot overdracht van
het voertuig wanneer de koper het afschrift weigert te ondertekenen.
6.5   De  levering  van  het  voertuig  en/of  de  accessoires  vindt  plaats  bij  of  na  betaling  van  het  restantsaldo  van  de  bestelling,  tenzij  uitdrukkelijk  anders
overeengekomen.

ARTIKEL 7 – De betaling
Voorschotbetaling
7.1  Een bestelling kan slechts geldig worden geplaatst, en kan slechts leiden tot een overeenkomst, nadat de koper het voorziene voorschot heeft betaald.  Het
voorschot  bedraagt  in  de regel  50% van de totale  verkoopprijs.  UAZ BELGIUM is  gerechtigd om van deze percentages af  te  wijken,  mits  voorafgaande
vermelding of in een concrete offerte.  Door de ondertekening van de bestelbon en/of betaling van het voorschot aanvaardt de koper in elk geval de hierin
opgegeven voorschotten.
7.2  UAZ BELGIUM stelt de koper in kennis wanneer het voertuig klaar is voor uitlevering en overdracht aan de koper.  Toegevoegd aan deze kennisgeving
ontvangt de koper eveneens de factuur voor de (restant)betaling van het voertuig aan UAZ BELGIUM.
7.3  Onverminderd de toepassing van artikel 6.2, blijft het voertuig blijft eigendom van UAZ BELGIUM tot het volledige bedrag van de verkoopprijs door de koper
is betaald.
7.4  Indien de koper in gebreke blijft de (restant)betaling te voldoen, kan UAZ BELGIUM de koper per aangetekende brief in gebreke stellen.  Bij niet-betaling van
het verschuldigde bedrag is bovendien bovenop de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd aan de wettelijke
interestvoet.
7.5  Wanneer de koper in gebreken blijft met de (restant)betaling na verzending van bovengenoemde ingebrekestelling of het voertuig op de overeengekomen
leverdatum niet in ontvangst neemt, dan heeft UAZ BELGIUM – tenzij de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht –
het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief:
- garage- of opslagkosten aan te rekenen;
- de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade.

ARTIKEL 8 – Zichtbare gebreken
8.1  Zichtbare gebreken zijn gebreken waarvan de koper kennis heeft of die hij althans niet redelijkerwijs kan negeren op het moment van de verkoop of de
levering van het voertuig en / of de accessoires.
8.2  UAZ BELGIUM behoudt zich het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model, tenzij uit de rubriek “specifieke
kenmerken” op de bestelbon zou blijken dat deze een voor de koper essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen.
8.3  De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de interieurafwerking moeten onverwijld per aangetekend schrijven aan UAZ BELGIUM gemeld
worden.  Overige zichtbare gebreken dienen per aangetekend schrijven aan UAZ BELGIUM gemeld te worden, uiterlijk binnen een termijn van 1 maand vanaf de
levering.  Indien de hierboven vermelde termijnen niet gerespecteerd worden door de koper, zullen de eventuele zichtbare gebreken als onbestaande beschouwd
worden en gedekt worden door de goedkeuring van de koper.

ARTIKEL 9 – Garantie
contractuele waarborg van twee jaar of 100.000 km, hetgeen eerst bereikt wordt.
9.1  De UAZ voertuig en/of  accessoires worden gewaarborgd met 2 jaar ofwel  100.000 km garantie, hetgeen eerst bereikt wordt.   De garantiebepalingen
betreffende  het  voertuig  worden  uitgebreid  en  gedetailleerd  beschreven  in  het  serviceboekje  van  het  voertuig  of  supplementair  in  garantiecertificaten
uitgevaardigd door fabrikanten of leveranciers van onderdelen, aanpassingen en wijzigingen of accessoires

ARTIKEL 10 –   Toepasselijk recht en geschillen
10.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de koper partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  Bijgevolg is dan ook enkel de Belgische
rechtbank bevoegd.
10.2  UAZ BELGIUM en de koper zullen echter slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.

ARTIKEL 11 – Privacy
11.1  UAZ BELGIUM  is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  van haar klanten van essentieel  belang is.   UAZ BELGIUM
respecteert de privacy van haar klanten en verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van
een bestelbon.
11.2  De aldus verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern commercieel en marketinggebruik.


