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Herroepingsrecht
U beschikt over een herroepingsrecht in het geval van consumentenovereenkomsten op afstand en in het
geval van buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomsten.
Binnen een termijn van 14 dagen kan u bijgevolg zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen,
overeenkomstig de toepasselijke algemene voorwaarden.
Voor het overige is de koop gesloten onder de algemene voorwaarden die u hier kan nagaan.

Hoe kan u beroep doen op uw herroepingsrecht?
1.

2.
3.
4.
5.

Binnen de herroepingstermijn moet u de door u gekozen erkend verdeler (verkoper) door middel
van een schriftelijke (post, fax, e-mail) ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw
beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruik maken van het
modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het voertuig fysiek in bezit krijgt.
Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, volstaat het om uw ondubbelzinnige verklaring
inzake de herroeping van de overeenkomst te verzenden voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.
Na ontvangst van uw verklaring, neemt de erkende verdeler contact met u op teneinde de verdere
stappen te overlopen (zie hieronder m.b.t. teruggave voertuig, terugbetaling, waardevermindering,
…).
Meer details zijn terug te vinden in de algemene voorwaarden.

Wat zijn de gevolgen van de herroeping?
Herroept u de overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke algemene voorwaarden, dient u het
betrokken voertuig terug te brengen bij uw erkende verdeler (verkoper) en ontvangt u op uw beurt de reeds
doorgevoerde betalingen terug (onder voorbehoud van eventuele waardeverminderingen).
1.

Voertuig terug
U dient het voertuig terug af te leveren aan uw erkende verdeler (verkoper). Dit doet u uiteraard zo
spoedig mogelijk, doch niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de beslissing om de
overeenkomst te herroepen hebt verzonden aan uw erkend verdeler (verkoper).
De kosten verbonden aan het terugbrengen van het voertuig zijn door u te dragen.

2.

Geld terug
In geval van herroeping van de overeenkomst, zal uw erkend verdeler (verkoper) alle ontvangen
betalingen terug aan u overmaken, met uitzondering van eventuele extra kosten die werden
gemaakt op uw expliciete vraag.
De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat uw erkend
verdeler werd geïnformeerd van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.
Hij mag weliswaar wachten met terugbetaling tot hij het betrokken voertuig heeft teruggekregen,
of u hebt aangetoond dat u het betrokken voertuig hebt teruggebracht (afhankelijk van welk
tijdstip eerst valt).
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3.

Terugbetaling zal geschieden via hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke
transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd om dit op een andere wijze door te
voeren. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de betalingstransactie.
Waardevermindering
Doet er zich een waardevermindering van het betrokken voertuig voor die het gevolg is van het
gebruik van het voertuig dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
ervan vast te stellen, bent u terzake aansprakelijk. Meer details hierover zijn terug te vinden in de
algemene voorwaarden.

Wilt u zich beroepen op het herroepingsrecht?
U kan de herroeping indienen door gebruik te maken van het modelformulier of een andere ondubbelzinnige
verklaring die u verstuurt naar :
-

de door u gekozen erkend verdeler (post, fax, e-mail);
en bm-ops@beherman.com;
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