
Online kopen 
Definities  

In deze algemene voorwaarden online kopen bij Muntstad hebben de volgende begrippen de 
betekenis zoals hieronder vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:  

1. Auto: het voertuig dat de Koper via de Muntstad Omgeving kan bekijken en kopen en in 
eigendom wil verkrijgen.  

2. Koper: de natuurlijk persoon die via de Muntstad-omgeving een Koopovereenkomst is 
aangegaan met Muntstad en die de juridisch eigenaar wordt van de Auto. 

3. Schade-expert: de door Muntstad aan te wijzen schade-expert die het bedrag van eventuele 
waardevermindering van de Auto zal vaststellen. 

Algemeen 

Als in deze Algemene Voorwaarden Muntstad ten aanzien van een bepaald onderwerp niets is 
opgenomen, dan zal de regeling van dat onderwerp zoals neergelegd in de Algemene Voorwaarden 
Thuiswinkel van toepassing zijn. 

Levering 

Na de juridische levering van de Auto heeft de Koper een bedenktijd van 14 dagen waarin hij zich kan 
beraden of hij de Auto wil houden of niet. Koper kan gedurende de bedenktijd de Koopovereenkomst 
zonder opgave van redenen ontbinden. De 14 dagen durende bedenktijd gaat in de dag nadat de Auto 
feitelijk aan de Koper is afgeleverd. 

	

Annulering aankoop voor levering 

De Koper is gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden indiende Koper na totstandkoming van de 
Koopovereenkomst en tenminste 24 uur voor het moment van feitelijke aflevering om welke reden dan 
ook besluit de Auto toch niet te willen kopen. 

Indien de auto door middel van financial lease is gefinancierd, kan het zijn dat er door Koper een 
boetebedrag voldaan dient te worden in geval van annulering van de aankoop. Tenzij er door middel 
van een pandwijziging een alternatieve auto wordt aangeschaft. 

	

Herroeping 

Teneinde recht te behouden op terugbetaling van de volledige Koopsom, is het de Tenaamgestelde 
gedurende de bedenktijd in geen geval toegestaan om: 

1. meer dan 200 kilometer met de Auto te rijden; 
2. na 14 dagen na levering de koop ongedaan te maken; 
3. iets aan de Auto te verwijderen; 
4. iets aan de Auto toe te voegen (behalve vloeistoffen noodzakelijk voor redelijk gebruik 

gedurende de bedenktijd); 
5. iets aan de Auto te veranderen (behalve de kilometerstand en normale slijtage te 

wijten aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd binnen de kaders van dit artikel); 
6. de Auto buiten Nederland te gebruiken; 



7. de Auto te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of 
medicijnen (voor zover de medicijnen de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) is; 

8. meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit van de Auto; 
9. de verkeerde brandstof te gebruiken; 
10. de Auto te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen 

aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal); 
11. met het voertuig deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen; 
12. de Auto te gebruiken voor commercieel personenvervoer; 
13. de Auto te verhuren en/of onder te verhuren aan derden; 
14. de Auto te gebruiken op offroad wegen;  
15. de Auto te gebruiken voor rijopleiding(en); 
16. de Auto te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit; 
17. de Auto te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins 

gevaarlijke stoffen; 
18. de Auto te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant); (r) de Auto te laten 

gebruiken buiten de directe eerstelijns familiekring; en 
19. de Auto op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of 

onrechtmatige wijze te gebruiken. 

Handelt de Koper in strijd met een van de bepalingen van artikel 16, dan is de Koper jegens Muntstad 
aansprakelijk voor de waardevermindering van de Auto als gevolg van dat handelen. 14 dagen, ofwel 
336 uur, na aflevering vervalt de optie om de koop ongedaan te maken en de auto te retourneren.  

Gevolgen van niet-naleving door de Koper van de verplichtingen tijdens de bedenktijd	

1. Handelt de Koper in strijd met een van de bepalingen van de herroeping, dan is de Koper 
jegens Muntstad aansprakelijk voor de waardevermindering van de Auto als gevolg van dat 
handelen.	

2. Het bedrag van de waardevermindering wordt bepaald door de Schade-expert en is bindend 
voor de Koper.	

	

Verplichtingen van de Koper bij herroeping	

Als de Koper besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht als bedoeld, dan informeert hij 
Muntstad hierover door een e-mail te zenden aan info@muntstad.nl. 	

1. De Koper vermeldt in zijn e-mail in ieder geval de kilometerstand van de Auto zoals die op het 
moment van het inroepen van het herroepingsrecht is. De Koper stuurt een foto van de 
kilometerstand van de Auto mee met deze e-mail.	

2. De Koper is vanaf het moment van het inroepen van het herroepingsrecht niet langer 
gerechtigd de Auto op enige wijze te gebruiken, behalve de vereiste kilometers om de auto 
naar de showroom te brengen die afgesproken is. Muntstad informeert de koper hierover. 	

3. In overeenstemming met artikel 7:11 van het Burgerlijk Wetboek draagt de Koper tijdens de 
bedenktijd het risico voor verlies of beschadiging van de Auto, tot het moment dat de Auto 
afgeleverd is bij Muntstad. 	

4. Indien na het inroepen van het herroepingsrecht nog met de Auto is gereden, is de Koper 
hiervoor een vergoeding verschuldigd van € 5 per kilometer.	

5. De Auto wordt door Koper bij herroeping met een volle brandstoftank afgeleverd.	

Terugstorten geld 

Het geld wat betaald is voor de auto zal binnen 2 werkdagen teruggestort worden op de rekening van 
de Koper. Weekend- en officiële feestdagen worden niet gezien als werkdagen.  
 


