
 

1 
 

II AANVULLENDE VOORWAARDEN CarFY  
 

1 Definities 

 

1.1. In deze aanvullende voorwaarden CARFY (de “Aanvullende Voorwaarden CarFY”), hebben 

de volgende begrippen de betekenis zoals hieronder vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders 

aangegeven: 

 

1.1.1. Aanbod: elk aanbod van CarFY via de CarFY website en webshop voor de (ver)koop en 

levering van een Auto aan de Koper, waarop de Aanvullende Voorwaarden CarFY en 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn. 

 

1.1.2. Auto: het voertuig dat de Koper van CarFY wil kopen en in eigendom wil verkrijgen en welk 

voertuig CarFY aan de Koper verkoopt en in eigendom levert op basis van de 

Koopovereenkomst. 

 

1.1.3. CarFY: Autobedrijf DAGO , handelend onder de naam CarFY, de verkoper van een Auto aan 
de Koper. 

 

1.1.4. CarFY-omgeving: de online omgeving waarin CarFY voertuigen aanbiedt en de 
Koopovereenkomst met een Koper tot stand komt. 

 

1.1.5. Onafhankelijke partij: Een onafhankelijke partij die het bedrag van eventuele 

waardevermindering van de Auto zal vaststellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.2 

van deze Aanvullende Voorwaarden CarFY. 

 

1.1.6. Derdengeldenrekening: de door Stichting GoCredible aangehouden derdengeldenrekening 
waarop de Koper de Koopsom betaalt, zoals nader aangegeven door CARFY. 

 

1.1.7. Koopovereenkomst: de tussen CarFY en een Koper gesloten overeenkomst met betrekking 

tot de (ver)koop en levering van een Auto via de CarFY website en webshop  inclusief de op 

die Koopovereenkomst van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden CarFY en Algemene 

Voorwaarden Thuiswinkel. 

 

1.1.8. Koopsom: de in de overeenkomst vermelde volledige koopsom voor een Auto (inclusief 

kosten voor rijklaar maken en afleverkosten) die de Koper moet betalen aan CarFY als 

verkoper op grond van de tussen hen gesloten Koopovereenkomst. 

 

1.1.9. Koper: de natuurlijk persoon die in de CARFY-omgeving een Koopovereenkomst is 
aangegaan met CarFY en die de juridisch eigenaar wordt van de Auto. 

 

1.1.10. Stichting GoCredible: de Stichting Derdengelden GoCredible, geregistreerd in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63721325. 

 

1.1.11. Tenaamgestelde: de natuurlijk persoon die in de Koopovereenkomst is vermeld als degene 
op wiens naam de Auto moet worden geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW). 
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1 Algemeen 

 
Als in deze Aanvullende Voorwaarden CarFY 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. Indien een bepaald onderwerp zowel in de 

Aanvullende Voorwaarden CarFY als in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel wordt 

geregeld, dan gaat het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor. 

 
2 De Koopovereenkomst 

 
2.1  het volledig en juist invullen van alle gegevens van de Koper en - indien de- Tenaamgestelde
 niet dezelfde natuurlijk persoon is als de Koper - van de Tenaamgestelde op de CarFY 
  website en webshop, waarbij het opgegeven adres waarop de feitelijke aflevering van de  

Auto plaatsvindt een adres in Nederland moet zijn; 
 

a) het volledig en juist invullen van alle vereiste gegevens van het rijbewijs van de 
Tenaamgestelde, welk rijbewijs Nederlands moet zijn en in verband met het recht van 
herroeping van de Koper als bedoeld in artikel 12 gedurende 14 dagen na de dag van 
feitelijke aflevering van de Auto geldig is; 

 
b) de acceptatie van de Aanvullende Voorwaarden CarFY en de Algemene Voorwaarden 

Thuiswinkel. 
 

2.2. Indien de Koper op de CarFY website en webshop alle stappen in het online aankoop-proces 

heeft doorlopen voor de aankoop van een Auto maar de betaling van de Koopsom op de 

Derdengeldenrekening door de Koper om welke reden dan ook niet lukt, blijft deze Auto 

gedurende 24 uur vanaf het moment van het doorlopen van het online aankoop-proces (met 

uitzondering van de betaling) voor de Koper gereserveerd in de CarFY-omgeving. Indien 

betaling om welke reden dan ook binnen deze 24 uur niet lukt, vervalt de reservering van de 

Auto voor de Koper en komt deze Auto weer beschikbaar in CarFY.  

 

2.3. De Koopovereenkomst tussen CarFY en de Koper komt tot stand zodra de Koper in de CarFY-

omgeving alle stappen in het online aankoop-proces heeft doorlopen en de bestelling heeft 

geplaatst, en daarmee het Aanbod van CarFY op de CarFY website en webshop heeft aanvaard. 

 

2.4. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper van CarFY een automatisch 
gegenereerde e-mail met daarin een vastlegging van de ingevulde gegevens, waaronder  

a) naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de Koper,  

b) de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de Tenaamgestelde indien dit niet de 

Koper is, 

c) de Koopsom van de Auto,  

d) het adres waarop de Auto moet worden afgeleverd,  

e) de gewenste afleverdatum en  

f) wijzigings- en annuleringsgegevens. 
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2.5. Indien de Tenaamgestelde een andere persoon is dan de Koper, stuurt CarFY de in artikel 3.5 

genoemde e-mail tevens aan de Tenaamgestelde. CarFY zal in die e-mail de Tenaamgestelde 

ook in kennis stellen van het feit dat de Koper de eigendom van de Auto zal verkrijgen en dat 

de Tenaamgestelde de Auto slechts voor de Koper zal gaan houden. 

 

2.6. De factuur voor de aankoop van de Auto wordt door CarFY voorafgaand aan de feitelijke 
aflevering van de Auto verzonden aan de Koper (zie artikel 7.4). 

 

3. Betaling 

 

3.1. Onderdeel van de uitvoering van de Koopovereenkomst is het betalen van de Koopsom door 
de Koper op de Derdengeldenrekening, als uiteengezet in artikel 4.2. 

 

3.2. Ter bescherming van de belangen van de Koper heeft CARFY een overeenkomst gesloten met 

GoCredible B.V. (geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 63715791) en de Stichting GoCredible op grond waarvan de Koper de Koopsom niet 

rechtstreeks aan CarFY voldoet, maar deze in eerste instantie op de Derdengeldenrekening 

betaalt. 

 

3.3. Vanaf het moment van ontvangst van de Koopsom op de Derdengeldenrekening tot het 

moment van juridische levering van de Auto aan de Koper als bedoeld in artikel 8 houdt de 

Stichting GoCredible de Koopsom voor de Koper. Indien een Aanbod wordt herroepen als 

bedoeld in artikel 3.4, of de Koopovereenkomst wordt ontbonden vóór of bij de feitelijke 

aflevering van de Auto als bedoeld in de artikelen 7.12 en 11, geeft CarFY de Stichting 

GoCredible opdracht de Koopsom zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen 

terug te betalen op het bankrekeningnummer dat de Koper heeft gebruikt voor het 

overboeken van de Koopsom op de Derdengeldenrekening. 

 
3.4. Indien de koper niet kiest voor de betaling via GoCredible dient de betaling uitgevoerd te 

worden voor het moment van juridische levering van de Auto aan de Koper. 

 
3.5. Vanaf het moment van juridische levering van de Auto aan de Koper als bedoeld in artikel 8 

houdt de Stichting GoCredible de Koopsom voor CarFY en zal Stichting GoCredible overgaan 

tot betaling van de Koopsom aan CarFY. 

 

4. Tenaamstelling Auto 
 

4.1. Het kenteken van de Auto wordt bij de feitelijke aflevering van de Auto op naam gesteld van 
de Tenaamgestelde. 

 

4.2. CarFY is bevoegd bij de relevante instanties te controleren of het rijbewijs van de 

Tenaamgestelde een geldig Nederlands rijbewijs is en de Koper geeft daarvoor voor zichzelf 

dan wel namens de Tenaamgestelde zijn toestemming. Koper staat er jegens CarFY voor in 

dat hij een hiervoor toereikende volmacht heeft van de Tenaamgestelde. 
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5. Volmacht 

 

5.1. Voor zover de Tenaamgestelde een andere natuurlijke persoon is dan de Koper, verleent de 

Koper hierbij en bij voorbaat een onherroepelijke volmacht aan de Tenaamgestelde om 

namens de Koper de Auto bij de feitelijke aflevering te accepteren en namens de Koper het 

bezit van de Auto van CarFY te verkrijgen door het in ontvangst nemen van alle relevante 

documenten en de sleutels. De Koper verkrijgt zo de eigendom van de Auto en de 

Tenaamgestelde zal de Auto voor de Koper houden. 

 

6. Feitelijke aflevering 

 

6.1. CarFY neemt binnen 1 werkdag na totstandkoming van de Koopovereenkomst contact op 

met de Koper en/of de Tenaamgestelde voor het plannen van het tijdstip van feitelijke 

aflevering van de Auto door CarFY. De feitelijke aflevering zal plaatsvinden op de datum en 

het adres dat door de Koper in de Koopovereenkomst is vermeld als het woonadres van de 

Koper of van de Tenaamgestelde wanneer dit niet de Koper is. 

 

6.2. Het adres van feitelijke aflevering kan niet worden gewijzigd. Feitelijke aflevering van de 
Auto vindt te allen tijde plaats aan het woonadres van de Tenaamgestelde. 

 

6.3. Bij de keuze van de datum van de feitelijke aflevering van de Auto geldt een levertijd. De 

levertijd van de Auto bedraagt in ieder geval minimaal 48 uur en maximaal 14 dagen, 

gerekend vanaf het moment waarop de Koopovereenkomst tot stand is gekomen. 

 

6.4. CarFY stuurt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen datum en het tijdstip van 

feitelijke aflevering een e-mail aan de Koper en de Tenaamgestelde indien dit niet de Koper 

is, waarin de feitelijke aflevering van de Auto wordt bevestigd. De factuur van de Auto wordt 

met deze e-mail meegezonden aan de Koper (zie artikel 3.7). 

 

6.5. Indien de Tenaamgestelde de datum en/of het tijdstip van feitelijke aflevering van de Auto 

wenst te wijzigen, kan dit kosteloos tot uiterlijk 24 uur daarvoor. Indien de Tenaamgestelde 

binnen 14 uur voorafgaand aan de overeengekomen datum en tijdstip van feitelijke 

aflevering verzoekt deze te wijzigen, is CARFY gerechtigd hiervoor de gemaakte kosten met 

een maximum van € 100 in rekening te brengen bij de Koper. CarFY zal de Koper in kennis 

stellen van een wijziging in de datum en/of het tijdstip van feitelijke aflevering van de Auto. 

 

6.6. Indien de Tenaamgestelde op het moment van de feitelijke aflevering van de Auto niet 

aanwezig is op het overeengekomen adres van feitelijke aflevering, is CarFY gerechtigd 

hiervoor de gemaakte kosten met een maximum van € 100 in rekening te brengen bij de 

Koper. 

 

6.7. De Tenaamgestelde moet zich bij de feitelijke aflevering met zijn rijbewijs legitimeren aan de 
functionaris die namens CarFY de Auto aflevert. 

 

6.8. De Tenaamgestelde is verplicht de Auto zelf in ontvangst te nemen. 
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6.9. De Tenaamgestelde en – naar keuze van de Koper – de Koper indien dit niet de 

Tenaamgestelde is, inspecteert de Auto samen met de functionaris die namens CarFY de 

feitelijke aflevering van de Auto verzorgt aan de hand van de CarFY-afleverprocedure. 

 

6.10. Na inspectie besluit de Tenaamgestelde al dan niet tezamen met de Koper (indien deze niet de 

Tenaamgestelde is) of hij de Auto accepteert of niet. Indien de Tenaamgestelde de Auto 

accepteert, neemt de functionaris die namens CarFY de Auto feitelijk aflevert, direct contact op 

met een medewerker van het hoofdkantoor van CarFY. Deze medewerker draagt direct zorg voor 

de tenaamstelling van de Auto bij de Dienst Wegverkeer (RDW) op naam van de Tenaamgestelde 

en stuurt direct digitaal een schriftelijke bevestiging aan de Tenaamgestelde. 

 

6.11. De Tenaamgestelde of de Koper, naar keuze van de Koper als die niet de Tenaamgestelde is, 

tekent voor de ontvangst van de Auto bij de functionaris die namens CarFY de Auto aflevert. 

De desbetreffende functionaris overhandigt vervolgens alle relevante documenten en 

sleutels aan de Tenaamgestelde. 

 

6.12. Indien de Tenaamgestelde of de Koper, naar keuze van de Koper als die niet de 

Tenaamgestelde is, de Auto weigert in ontvangst te nemen geldt het bepaalde in artikel 

11.1. 

 

7. Juridische levering en risico overgang 

 

Doordat de Tenaamgestelde of de Koper bij de feitelijke aflevering de Auto heeft 

geaccepteerd als bedoeld in artikel 7.11, vindt de juridische levering plaats door CarFY aan 

de Koper en wordt de Koper eigenaar van de Auto en is de Auto voor risico van de Koper in 

overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:11 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de 

duidelijkheid: dit brengt mee dat vanaf het moment van juridische levering schade aan of 

verlies van de Auto voor rekening van de Koper is. Indien de Tenaamgestelde niet de Koper 

is, houdt de Tenaamgestelde vanaf het moment van juridische levering de Auto voor de 

Koper als eigenaar van de Auto. 

 
8. Garantie 

 

8.1. CarFY verleent de Koper een garantie zoals omschreven in de CarFY-garantieregeling, 

bijgevoegd als Bijlage 1 (CarFY-Garantieregeling) en te allen tijde te raadplegen op de site 

van CarFY. Daarnaast wordt de CarFY-garantieregeling aan de Tenaamgestelde verstrekt bij 

de feitelijke aflevering van de Auto. 

 

8.2. CarFY is garantieverstrekker. Uitsluitend de garantieverstrekker verleend toestemming   
 voor het uitvoeren van garantie. 

 

8.3. De rechten en vorderingen die in de CarFY-garantieregeling aan de Koper worden toegekend, 

doen op geen enkele wijze afbreuk aan enig wettelijke recht dat de Koper heeft om CarFY 

aan te spreken vanwege non-conformiteit van de Auto. 
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9. Verzekeringen 

 
De Koper is verplicht vanaf het moment van feitelijke aflevering van de Auto een verzekering 

te hebben afgesloten voor de Auto die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de 

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 

 
10. Ontbinding van de Koopovereenkomst 

 

10.1. Indien de Auto bij de feitelijke aflevering niet door de Koper of de Tenaamgestelde wordt 

geaccepteerd als bedoeld in artikel 7.12 dan wordt de Koopovereenkomst als ontbonden 

beschouwd. 

 

10.2. CarFY is gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden indien: 

 

(a) de Tenaamgestelde niet aanwezig is op de overeengekomen datum en het tijdstip van 
de feitelijke aflevering van de Auto; 

 

(b) CarFY de Auto niet uiterlijk op de veertiende dag na totstandkoming van de 

Koopovereenkomst heeft geleverd aan de Koper, vanwege een omstandigheid die voor 

rekening van de Koper komt; of 

 
(c) De Koper niet binnen 24 uur na het aangaan van de Koopovereenkomst tot een 

succesvolle afronding van de betaling van de Koopsom komt als bedoeld in artikel 3.2 

 

(d) De Koper niet  de Aflevering de Koopsom kan voldoen als bedoeld in artikel 4.4 

 
(e) de Koper in staat van faillissement is verklaard op enig moment tussen totstandkoming van 

de Koopovereenkomst en de feitelijke aflevering van de Auto aan de Tenaamgestelde. 

 

De wettelijke ontbindingsmogelijkheden zijn voor het overige volledig van toepassing. 

 

10.3. De Koper is gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden indien: 
 

(a) hij 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; 

 
(b) hij gebruik maakt van het recht van herroeping als bedoeld in artikel 12; of 

 

(c) CarFY de Auto niet uiterlijk op de veertiende dag na totstandkoming van de 

Koopovereenkomst aan hem heeft geleverd als gevolg van een omstandigheid die voor 

rekening van CarFY komt. 

 

De wettelijke ontbindingsmogelijkheden zijn voor het overige volledig van toepassing. 
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10.4. In geval van ontbinding van de Koopovereenkomst voordat de juridische levering van de 

Auto heeft plaatsgevonden, zal CarFY hiervan per e-mail een bevestiging sturen aan de 

Koper. Het gevolg van de ontbinding van de Koopovereenkomst voordat juridische levering 

van de Auto heeft plaatsgevonden, is dat de eigendom van de Auto nimmer is overgegaan 

naar de Koper en dat de Koper gerechtigd is de Koopsom, indien deze voor juridische 

levering betaald is op de Derdengeldenrekening zoals omschreven in artikel 4.3, terug te 

ontvangen. CarFY zal aan de Stichting GoCredible opdracht geven de Koopsom direct te 

terug te storten op het bankrekeningnummer waarvan de Koopsom door de Koper op de 

Derdengeldenrekening was betaald. De Stichting GoCredible zal deze betalingsopdracht 

uiterlijk binnen 2 werkdagen uitvoeren. 

 

10.5. In geval van ontbinding van de Koopovereenkomst door inroeping van het herroepingsrecht, 

zal CarFY hiervan per e-mail een bevestiging sturen aan de Koper en de Tenaamgestelde. Het 

gevolg van de ontbinding van de Koopovereenkomst is in dat geval dat CarFY gerechtigd is 

de Auto terug te ontvangen en dat de Koper gerechtigd is de Koopsom terug te ontvangen. 

De Koper zal alle medewerking verlenen aan de bezitsverschaffing en eigendomsoverdracht 

van de Auto aan CarFY teneinde de eigendom van de Auto aan CarFY terug over te dragen en 

staat er voor in dat de Tenaamgestelde, voor zover nodig, deze medewerking eveneens zal 

verlenen. CarFY zal al datgene doen dat nodig is om de Auto weer op haar naam te stellen bij 

de Dienst Wegverkeer (RDW) en zal de Koopsom terugbetalen op het bankrekeningnummer 

waarvan de Koopsom door de Koper op de Derdengeldenrekening was betaald 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.7. 

 

11. Rechten en plichten van de Tenaamgestelde tijdens de bedenktijd 
 

11.1. Het is de Tenaamgestelde toegestaan de Auto gedurende de bedenktijd op gepaste wijze te 

gebruiken in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Auto te kunnen 

beoordelen en vast te stellen. 

 

11.2. Het is de Tenaamgestelde aan te raden bij het gebruik van de Auto tijdens de bedenktijd: 

 

(a) zorgvuldig om te gaan met de Auto;  
(b) alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;  
(c) de Auto na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;  
(d) een storing, gebrek of ander probleem met de Auto direct aan CarFY te melden. 

 
 

 
 

11.3. Om de volledige Koopsom terug te ontvangen is het de Tenaamgestelde gedurende de 
bedenktijd in ieder niet toegestaan om: 

 

(a) meer dan 1.000 kilometers met de Auto te rijden;  
(b) iets aan de Auto te verwijderen en of te wijzigen; 

 
(c) iets aan de Auto toe te voegen (behalve vloeistoffen noodzakelijk voor redelijk gebruik 

gedurende de bedenktijd); 
 

(d) iets aan de Auto te veranderen (behalve de kilometerstand en normale slijtage te wijten 
aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd);  
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(e) de Auto buiten Nederland te gebruiken; 
 

(f) de Auto te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of 
medicijnen is;  

(g) meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;  
(h) de verkeerde brandstof te gebruiken; 

 
(i) de Auto te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen 

aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);  
(j) met het voertuig deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;  
(k) de Auto te gebruiken voor commercieel personenvervoer;  
(l) de Auto te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;  
(m) de Auto te gebruiken op off road wegen;  
(n) de Auto te gebruiken voor rijopleiding(en);  
(o) de Auto te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit; 

 
(p) de Auto te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke 

stoffen;  
(q) de Auto te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);  
(r) de Auto te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en 

 
(s) de Auto op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige 

wijze te gebruiken. 
 

 
12. Gevolgen van niet-naleving door de Tenaamgestelde van de verplichtingen tijdens de 

bedenktijd 
 

12.1. Handelt de Tenaamgestelde in strijd met een van de bepalingen van artikel 13, dan is de 

Koper jegens CarFY aansprakelijk voor de waardevermindering van de Auto veroorzaakt 

door dat handelen. 

 

12.2. Het bedrag van de waardevermindering wordt bepaald door een nader te bepalen 
onafhankelijke partij en is bindend voor CarFY en de Koper. 

 

13. Verplichtingen van de Koper bij herroeping 

 

13.1. Als de Koper besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht als bedoeld in artikel 12, dan 

informeert hij CarFY hierover door een e-mail te zenden aan: info@carfy.nl. Hiervoor kan de 

Koper het Modelformulier gebruiken dat toegevoegd is als Bijlage 2 (Modelformulier voor 

herroeping). 

 

13.2. 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 de e-mail. 

 

13.3. De Koper is vanaf het moment van het inroepen van het herroepingsrecht niet langer 

gerechtigd de Auto te gebruiken. De Koper informeert de Tenaamgestelde hierover, indien 

dit een ander is dan de Koper. 
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13.4. De Tenaamgestelde draagt zorg na het inroepen van het herroepingsrecht door de Koper dat 

de Auto zo spoedig als redelijker wijs mogelijk is terug wordt gebracht naar een door CarFy 

opgegeven locatie zodat de Auto gecontroleerd kan worden. De auto dient volledig te zijn 

vol getankt met de juiste brandstof op het moment van inleveren. 

 

13.5. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6:230(s) en in 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 bij CarFY is teruggebracht en geaccepteerd door CarFY. 

 

13.6. De Koper blijft tot het moment dat CarFY de Auto heeft geaccepteerd van de 

Tenaamgestelde en CARFY het vrijwaringsbewijs van de Auto aan de Tenaamgestelde heeft 

afgegeven, aansprakelijk voor alle wettelijke verplichtingen en kosten die verband houden 

met het zijn van eigenaar van de Auto. CarFY zal het vrijwaringsbewijs bij het accepteren van 

de Auto zo spoedig als mogelijk aan de Tenaamgestelde verstrekken. 

 

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

 
14. Verplichtingen van CARFY bij herroeping 

 

14.1. CarFY bevestigt de door de Koper ingeroepen herroeping zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 

1 werkdag na de ontvangst van het bericht van herroeping aan de Koper, en, indien dit niet 

de Tenaamgestelde is, de Tenaamgestelde. 

 

14.2. CarFY neemt zo snel mogelijk na ontvangst van het bovengenoemde bericht van de Koper 

contact op met de Tenaamgestelde om een afspraak te maken om de Auto te brengen naar 
de opgegeven locatie. 

 

14.3. CarFY streeft ernaar de Auto uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van het 

herroepingsbericht terug te hebben ontvangen. Koper of de Tenaamgestelde brengt de Auto 

op het opgegeven adres door CarFY waar de feitelijke inspectie kan plaatsvinden. Indien de 

Koper niet de Tenaamgestelde is, is het de verantwoordelijkheid van de Koper om de 

afspraak voor het brengen van de Auto naar CarFY met de Tenaamgestelde af te stemmen. 

 

14.4. Voor het innemen van de Auto volgt CarFY het volgende innameprotocol: 

 

                 Bij het inspecteren van de Auto: 

 
a) stelt CarFY vast of alle bijbehorende documenten en sleutels compleet zijn; 

 
b) stelt CarFY vast wat de kilometerstand van de Auto is;  

 
c) Controleert CarfY of de auto nog in dezelfde staat verkeerd als op het moment van 

aflevering;  
 

d) schorst CarFY de tenaamstelling van de Auto op naam van de Tenaamgestelde en 
verstrekt het vrijwaringsbewijs aan de Koper. 
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e) Direct nadat de Auto door CarFY is ingenomen laat CarFY indien men dit nodig acht  
controleren op de waardevermindering als gevolg van gebruik van de Auto in strijd 
met artikel 13. Naar aanleiding van de controle wordt er een rapport opgemaakt, 
hetgeen bindend is voor CarFY en de Koper; 

 
f) CarFY informeert de Koper binnen 2 werkdagen na inname van de Auto wat in het 

schaderapport is opgenomen en over de uitkomsten van haar berekening naar 
aanleiding van de kilometerstanden. 

 

14.5. Indien: 

 

(a) De onafhankelijke partij vaststelt dat de Auto in waarde is verminderd als gevolg van 
gebruik in strijd met artikel 13; 

 

(b) CarFY vaststelt dat meer dan 1.000 kilometer met de Auto is gereden tijdens de 
bedenktijd; en/of 

 
(c) CarFY vaststelt dat na het inroepen van het herroepingsrecht nog met de Auto is 

gereden, 

 

is de Koper de door onafhankelijke partij en CarFY vastgestelde bedragen aan CarFY 

verschuldigd. Deze bedragen zijn direct opeisbaar, zonder dat daarvoor een voorafgaande 

ingebrekestelling vereist is. 

 

14.6. CarFY is gerechtigd door de Koper aan haar verschuldigde bedragen te verrekenen met de 
Koopsom, welke CarFY in geval van herroeping aan de Koper moet terugbetalen. 

 

14.7. Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden vanwege herroeping door de Koper, dan zal 

CarFY de volledige Koopsom uiterlijk binnen 2 werkdagen na het accepteren van de Auto 

terugbetalen op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling van de 

Koopsom op de Derdengeldenrekening is ontvangen, tenzij sprake is van 

waardevermindering en/of kosten in de zin van artikel 16.5 hiervoor, in welk geval de 

verrekende Koopsom (overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.6 hiervoor) uiterlijk binnen 

2 werkdagen na het vaststellen van de waardevermindering of dat er meer dan 1.000 

kilometer met de Auto is gereden of dat met de Auto is gereden na herroeping, door CarFY 

zal worden voldaan op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling van 

de Koopsom op de Derdengeldenrekening is ontvangen. De Koopsom zal steeds uiterlijk 

binnen 14 dagen na de dag van ontvangst door CarFY van de herroepingsemail als bedoeld in 

artikel 15.1 hiervoor aan de Koper worden terugbetaald. 

 
15. Aansprakelijkheid Koper voor Tenaamgestelde 

 
15.1. Indien de Koper niet tevens de Tenaamgestelde is, is de Koper hoofdelijk aansprakelijkheid 

voor alle schade die CarFY leidt als gevolg van het niet-nakomen door de Tenaamgestelde 

van enige verplichting die voortvloeit uit de Koopovereenkomst. 
 
 
 
 


