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De verkoop van uw voertuig wordt beheerst door de onderstaande algemene voorwaarden, 
waarin: 
Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, België, ingeschreven bij de KBO 
onder het nummer 0403.461.107, de “Invoerder” van het merk Citroën wordt 
genoemd. 
De Concessiehouder, die het voertuig aan de koper factureert, wordt hierna de “Verkoper” 
genoemd. Deze kan de verkoop tot stand brengen door de tussenkomst van een tussenpersoon. 
Onderhavige bestelling (hierna de “Bestelling” genoemd) verbindt de partijen op 
voorwaarde dat op ieder exemplaar het volgende voorkomt: 
- de handtekening van de Klant of van zijn vertegenwoordiger of gemachtigde (hierna de 

“Klant” of de “Koper” genoemd); 
- de handtekening en gegevens van de concessiehouder (hierna de “Verkoper” genoemd’) 

of van de tussenpersoon, die in naam en voor rekening van de Verkoper optreedt. 
De Bestelling bestaat uit: 
- ofwel een verkoopovereenkomst indien de Klant verklaart Koper te zijn van het voertuig 

van het merk Citroën (hierna het “Voertuig” genoemd); 
- ofwel een mandaatovereenkomst die de Verkoper machtigt om de procedures 

voorafgaand aan de levering van het gevraagde Voertuig uit te voeren, indien de Klant 
huur met aankoopoptie of huur voor lange termijn kiest. 

De Verkoper en/of zijn tussenpersoon zijn geen gemachtigden van “de Invoerder”. Zij zijn 
verantwoordelijk tegenover de Klant voor alle verbintenissen van welke aard dan ook, die 
door hen worden aangegaan, niettegenstaande de wettelijke aansprakelijkheid van de 
constructeur van het Voertuig. 

1° TYPE EN MODELLEN 
De mededelingen, prospectussen, folders, catalogi en zelfs de Voertuigen die in de winkels 
worden tentoongesteld, mogen niet worden beschouwd als definitieve aanbiedingen van de 
modellen die door de Invoerder worden vertegenwoordigd. Deze houdt zich inderdaad het 
recht voor om op elk ogenblik, aan de modellen die hij vertegenwoordigt, alle wijzigingen aan 
te brengen die hij nodig acht, zonder dat hij de verplichting heeft om deze wijzigingen aan te 
brengen aan de Voertuigen van hetzelfde model die hij eerder heeft geleverd of die reeds 
werden besteld. Indien de bouw van een Voertuig wordt gestopt, wordt de verkoop van 
rechtswege ontbonden. Elk document, afkomstig van de constructeur, dat de technische 
kenmerken van het bestelde Voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de 
Verkoper draagt en bij de bestelbon is gevoegd, wordt geacht er deel van uit te maken. 

2° BESTELLING 
2.1. De Bestelling is slechts geldig en neemt slechts aanvang, voor de levering en de 
prijsgarantie van het Voertuig, na betaling van een voorschot van vijftien percent (15%) van 
de prijs op de dag van de Bestelling. De betaling van dit voorschot houdt op geen enkele 
wijze het recht in van de Klant om de bestelling te herroepen, door prijsgave van dit 
voorschot, onverminderd de hieronder genoemde rechten van deze laatste. 
2.2. De Klant, die bepaalde essentiële kenmerken van het Voertuig verlangt, moet dit op 
de Bestelling vermelden onder de rubriek “Essentiële specifieke kenmerken voor de koper”. 
De Verkoper is vrij om deze Bestelling niet te accepteren indien hij de levering van het 
Voertuig niet met deze kenmerken kan garanderen. Ingeval de constructeur wijzigingen 
aanbrengt aan het Voertuig, rekening houdend met de technische ontwikkelingen, verbindt 
hij zich ertoe de kwaliteit van het Voertuig en de prijs ervan niet te wijzigen, onder 
voorbehoud van de bepalingen van artikel 4.2. Bijgevolg leiden de aangebrachte 
wijzigingen niet tot een recht van annulering van de Bestelling. 
3° - LEVERINGSDATUM OF -TERMIJN 
3.1. De uiterste leveringsdatum of -termijn, aangegeven op de bestelbon, is van strikte 
toepassing, behalve in gevallen van overmacht. 
De leveringstermijn gaat in op de dag volgend op de dag van de ondertekening van de 
bestelbon door de Koper. 
Bij afwezigheid van een uiterste leveringsdatum, dient de Verkoper het Voertuig door het 
fysieke bezit van of de controle over het Voertuig onverwijld, doch in ieder geval niet later 
dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de consument koper. 
Wanneer het Voertuig niet is geleverd op de uiterste leveringsdatum die is 
overeengekomen, heeft de consument het recht om, behoudens in geval van overmacht: 
1. wanneer de leveringsdatum voor de consument essentieel is en als dusdanig is 

opgenomen in de verkoopovereenkomst, de overeenkomst onverwijld te beëindigen; 
2. in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn 

voor te stellen en, indien het Voertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is 
geleverd, de overeenkomst onverwijld te beëindigen. 

Bij beëindiging van de overeenkomst worden het voorschot en eventueel andere uit hoofde 
van de overeenkomst betaalde bedragen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de 
kennisgeving van deze beëindiging terugbetaald. De consument heeft eveneens het recht 
een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, een 
maximum van 15% van de totaalprijs van het Voertuig. 
3.2. Wanneer de Koper het Voertuig niet komt afhalen op de afgesproken datum of na de 
overeengekomen leveringstermijn, dan heeft de Verkoper, tenzij de Koper bewijst dat het 
niet in bezit nemen van het Voertuig te wijten is aan overmacht, het recht om na 10 
kalenderdagen, vanaf de ingebrekestelling per aangetekende brief, 
- garagekosten te innen ten bedrage van 10,00 EUR per dag en 
- de verkoop te ontbinden en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk 

geleden schade, niettemin beperkt tot 15 % van de totale verkoopprijs van het voertuig. 
3.3. Vanaf de betekening van de ontbinding van de verkoop kan de Verkoper over het Voertuig 
beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden. 

4° PRIJS - REGELING 
4.1. De prijs exclusief taksen die op de bestelbon wordt vermeld, kan voor de consument 
geen enkele verhoging ondergaan, en is niet herzienbaar. 
4.2. Wanneer de overeengekomen leveringsdatum of de overeengekomen leveringstermijn 
een termijn van vier maanden overschrijdt, mag de Verkoper elke wijziging in de 
maximumprijs (catalogusprijs) aanbevolen door de Invoerder of producent, op de 
overeengekomen prijs doorrekenen. 
Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de Verkoper de verplichting de 
Koper hiervan onmiddellijk en op duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende 
brief op de hoogte te stellen. In dit schrijven moet hij ook melding maken van de 

mogelijkheid voor de Koper de overeenkomst te ontbinden. 

Bij een prijsverhoging kan de Koper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden, 
binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. 
Het eventuele voorschot zal worden terugbetaald binnen de acht kalenderdagen volgend 
op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de Koper. 
4.3. Indien de overeengekomen leveringsdatum wordt overschreden of wanneer de 
leveringstermijn wordt verlengd bij toepassing van punt 3.1, vierde alinea, mag de 
overeengekomen prijs exclusief taksen op geen enkele wijze worden verhoogd. 
4.4. De prijs van de wettelijk verplichte op bestendigde wijze aangebrachte toebehoren, 
wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht. 
4.5. Onder voorbehoud van hetgeen voorzien is in artikel 5, in geval van een contante 
verkoop of wanneer de Bestelling is aangegaan met een persoonlijke lening, is het saldo 
van de prijs van het Voertuig betaalbaar op de datum van de effectieve levering. Gebeurt 
dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 
interest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet, onverminderd artikel 3.2. 
4.6. Het Voertuig blijft eigendom van de Verkoper tot volle betaling van de prijs 
4.7. Bovendien kan de Verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 
kalenderdagen vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekende brief, de 
verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de Koper. In dit geval is de Koper, 
onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de Verkoper een vergoeding verschuldigd 
die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade met een maximum van 15 % van de 
totaalprijs van het Voertuig. 

5° VERKOOP OP KREDIET EN VERHUUR MET AANKOOPOPTIE 
5.1. De financiering wordt toegepast overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek 
Economisch Recht inzake consumentenkrediet (art. VII. 64 en volgende), met name artikel 
VII.83 dat betrekking heeft op de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien. 
In geval de prijs van het Voertuig van de Klant gefinancierd wordt met behulp van een 
consumentenkrediet, hierin begrepen het geval van verhuur met aankoopoptie, zal dit 
worden vermeld op de Bestelling. 
De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing wanneer de Bestelling wordt 
gefinancierd door een consumentenkrediet in de zin van de artikelen VII.64 en volgende 
van het Wetboek Economisch Recht. 
5.2. Indien het Voertuig door een Klant/consument wordt besteld en hij zijn herroepingsrecht 
uitoefent, wordt de Bestelling van het Voertuig van rechtswege ontbonden, zonder 
vergoeding, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, en wordt elk bedrag 
dat de Klant reeds heeft betaald hem onmiddellijk terugbetaald, op zijn vraag, binnen 
veertien (14) dagen, overeenkomstig artikel VII.83 van het Wetboek Economisch Recht. 
5.3. Indien de Bestelling en de aanvaarding van het kredietaanbod niet gelijktijdig zijn en 
op de Bestelling is vermeld dat de koop werd gesloten onder opschortende voorwaarde van 
de toekenning van een financiering zonder tussenkomst van de Verkoper bij het sluiten van 
deze overeenkomst, verbindt de Klant zich ertoe: 
- binnen drie (3) werkdagen na de ondertekening van de Bestelling ten aanzien van de 

Verkoper het bewijs voor te leggen van de aanvaarding van een kredietaanbod 
betreffende de aankoop van het Voertuig; 

- het in artikel 2° BESTELLING hierboven bedoelde voorschot te betalen, ofwel uiterlijk de 
vijftiende dag na de datum van aanvaarding van het kredietaanbod, in geval van een 
verkoop buiten de onderneming van de Verkoper of op afstand, ofwel vanaf de 
aanvaarding van het kredietaanbod en uiterlijk binnen de drie (3) dagen waarnaar 
hierboven wordt verwezen. 

- Indien de financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling, wordt de koop geacht 
niet te hebben bestaan en heeft de Koper recht op terugbetaling van het eventueel 
betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden: 
1. de Koper dient de Verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen     na de 

ondertekening van de bestelbon in kennis te stellen van de weigering van de financiering; 
2. het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de 

ondertekening van de bestelbon aan de Verkoper overgemaakt worden. 
In dat geval zal het voorschot onverwijld en uiterlijk binnen de 14 werkdagen aan de Koper 
worden terugbetaald. Indien de Koper deze bepaling niet naleeft, zal hij aan de Verkoper 
een schadevergoeding verschuldigd zijn die evenwel beperkt is tot 15 % van de totaalprijs 
van het Voertuig. 
5.4. In geval van niet-nakoming door de Klant van één van de bovengenoemde 
verplichtingen, kan de Bestelling door de Verkoper worden beëindigd. De Verkoper is niet 
verplicht het Voertuig te leveren totdat de kredietnemer hem op de hoogte stelt van de 
kredietverlening en zolang de Klant zijn recht van herroeping kan uitoefenen. 

6° LEVERING 
6.1. Het Voertuig wordt geleverd in de zetel van de Verkoper, of die van zijn 
tussenpersoon, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. 
6.2. Het risico op verlies of beschadiging van het Voertuig wordt aan de Koper 
overgedragen zodra hij of een door hem aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, 
het Voertuig fysiek in bezit neemt. Wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van 
het Voertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het Voertuig overgedragen aan 
de consument op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de consument 
belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door de 
onderneming werd geboden. 

7° OVERNAME VAN EEN TWEEDEHANDS VOERTUIG 
7.1. Indien de bestelbon de overname van een tweedehands voertuig vermeldt, is deze 
overname afhankelijk van de levering en de betaling van een nieuw voertuig en van het 
bewijs dat de Koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen 
met betrekking tot een eventuele financiering ervan werden uitgevoerd. 
De overnamewaarde van het tweedehands voertuig, overeengekomen bij de bestelling van 
het nieuwe Voertuig, is definitief in zoverre dat de staat van het tweedehands voertuig, op 
het ogenblik van zijn levering ervan door de Koper, volledig overeenstemt met de 
beschrijving ervan in het document dat bij de bestelbon werd gevoegd, met uitzondering 
van kleine en voor de Verkoper niet-essentiële details. De waardevermindering van het over 
te nemen voertuig als gevolg van een vertraging in de levering van het Voertuig dat aan de 
consument is verkocht, is voor rekening van de Verkoper. 
7.2. De terugname van het tweedehands voertuig moet vergezeld gaan van alle 
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documenten die nodig zijn voor de verkoop.
 

7.3. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de verkoop of verhuur van het 
Voertuig om welke reden dan ook wordt geannuleerd, deze annulering van rechtswege de 
verplichting van de Verkoper tot overname, beëindigt, gezien deze slechts een gedeeltelijke 
betaling in natura vormt van de verkoop. 
In geval van annulering: 
- Indien het Voertuig, dat voorwerp is van de overname, in het bezit is van de Verkoper, zal 

hij het aan de Klant teruggeven; 
- Indien, op het moment van de annulering, het overgenomen Voertuig al door de 

Verkoper is overgedragen, is de Verkoper slechts verplicht de Klant te vergoeden voor de 
overeengekomen handelswaarde tijdens de transactie vermeld  op de Bestelling. 

8° BIJZONDERE VOORWAARDEN  TOEPASBAAR OP DE BESTELLINGEN  
OVEREENGEKOMEN MET DE KLANT/CONSUMENT BUITEN DE  
VERKOOPRUIMTEN OF OP AFSTAND: HERROEPINGSRECHT VAN DE KLANT/ 
CONSUMENT 
8.1. De verkoop buiten de verkoopruimten gebeurt met toepassing van artikel VI. 64 en 
volgende van het Wetboek Economisch Recht. 
Onder verkoop buiten verkoopruimten wordt verstaan: elke overeenkomst tussen de 
onderneming en de consument: 
a) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de 

consument op een andere plaats dan de verkoopruimten van de onderneming; of 
b) waarvoor een aanbod werd gedaan door de consument onder dezelfde omstandigheden 

als bedoeld onder a; of 
c) die gesloten wordt in de verkoopruimten van de onderneming of met behulp van een 

techniek voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en 
individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de onderneming 
is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument; of 

d) die gesloten wordt tijdens een excursie die door de onderneming is georganiseerd met als 
doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument. 

8.2. De verkoop op afstand gebeurt met toepassing van artikel VI. 45 en volgende van het 
Wetboek Economisch Recht. Onder verkoop op afstand wordt verstaan: iedere 
overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader 
van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op 
en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend 
gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. 
8.3. In geval van een verkoop buiten de onderneming of op afstand kan de Klant binnen 
een termijn van veertien (14) dagen na de levering van het Voertuig zijn herroepingsrecht 
uitoefenen, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen, door zijn beslissing aan de 
Verkoper te melden per post, fax of e-mail. 
De Klant kan hiervoor het afneembare herroepingsformulier gebruiken, dat hiertoe is 
bestemd (zie hieronder). In toepassing van de artikelen VI.53 en VI.73 van het Wetboek 
Economisch Recht beschikt de consument echter niet over een herroepingsrecht, wanneer 
een nieuw autovoertuig op maat wordt vervaardigd volgens de specificaties die door de 
consument worden gegeven. 
8.4. In geval van herroeping dient de Klant ten laatste veertien (14) dagen na de kennisgeving 
van zijn / haar beslissing tot herroeping het Voertuig terug te geven, samen met de sleutels, 
eventuele accessoires, het inschrijvingsbewijs, de boorddocumenten, en een certificaat van niet- 
inpandgeving, waarbij wordt gepreciseerd dat hij de directe kosten van de teruggave zal dragen. 
8.5. De Verkoper zal alle bedragen terugbetalen aan de Klant uiterlijk veertien (14) dagen 
na de datum waarop hij op de hoogte werd gesteld van diens besluit om te herroepen. De 
vergoeding kan echter uitgesteld worden totdat het Voertuig en voornoemde elementen 
volledig zijn teruggegeven. 
8.6. In het geval dat het Voertuig tussen zijn leveringsdatum en de teruggave een 
waardevermindering heeft ondergaan die voortvloeit uit een ander gebruik dan nodig is om 
zich te verzekeren van zijn kenmerken en de goede werking, kan de Verkoper de kosten 
die overeenkomen met de waardevermindering van het Voertuig, zoals eventuele 
herstellingskosten,  in mindering brengen. 

9° CONFORMITEITEN EN ZICHTBARE GEBREKEN 
 

9.1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een model te leveren dat in bepaalde 
details licht verschilt van het bestaande model, tenzij uit de rubriek “specifieke essentiële 
kenmerken” op de bestelbon blijkt dat ze een essentieel kenmerk vormen voor de Koper. 
9.2. De zichtbare gebreken in de verf, carrosserie en binneninrichting moeten onmiddellijk 
en per aangetekende brief aan de Verkoper worden gemeld. 
Andere zichtbare gebreken en gebreken in overeenstemming moeten uiterlijk binnen 10 
kalenderdagen na de levering per aangetekende brief aan de Verkoper worden meegedeeld. 

10° COMMERCIELE GARANTIES CITROËN, OOK WEL CONTRACTUELE 
GARANTIES GENOEMD 
Raadpleeg hoofdstuk “CONTRACTUELE GARANTIES CITROËN” van onderhavig document. 

11° WETTELIJKE GARANTIE 
11.1. Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek is 
de verkoper jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat 
bestaat bij de levering van het Voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van 
twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering van het Voertuig. 
11.2. Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de consument 
eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 
1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het 
ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het Voertuig ongeschikt 
maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. 
11.3. Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de Verkoper per aangetekende brief 
gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper 
het heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan de Verkoper per aangetekende brief 
gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper 
het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen. 

11.4. De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, 
desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering 
rekening gehouden worden om de graad van 
tussenkomst van de verkoper te bepalen. 
11.5. De consument behoudt de wettelijke garantie indien hij het Voertuig volgens de 
instructies van de constructeur laat onderhouden of herstellen buiten het netwerk van de 
door de constructeur erkende herstellers. 

11.6. De hiernavolgende bepalingen inzake de contractuele garantie laten de rechten van 
de Koper op de wettelijke garantie onverlet. 

12° BIJZONDERE VOORWAARDEN EXCLUSIEF TOEPASBAAR OP VOERTUIGEN 
E-MEHARI 
12.1. Uitsluiting van de aandrijvingsbatterij van het Voertuig E-MEHARI van de Bestelling 
De Klant wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de aandrijvingsbatterij van het 
Voertuig E-MEHARI niet wordt verkocht in het kader van deze Bestelling noch door de 
Verkoper noch door zijn Tussenpersoon noch door Automobiles Citroën noch door Stellantis Belux. 
Voor de aandrijvingsbatterij stellen de Klant en de verhuurder een speciaal huurcontract 
voor lange duur af en er wordt aan de Klant gevraagd om dit te raadplegen. In geen geval 
mogen de aansprakelijkheid van de Verkoper en/of zijn Tussenpersoon en/of Automobiles 
Citroën en/of Stellantis Belux worden ingeroepen in geval van een storing van de 
aandrijvingsbatterij of elke ander schade aan het Voertuig, de inzittenden of derden, die 
direct of indirect is veroorzaakt door de aandrijvingsbatterij. 
12.2. Lokalisatie van de aandrijvingsbatterij van het Voertuig E-MEHARI 
De Klant wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de verhuurder de aandrijvingsbatterij 
van het Voertuig E-MEHARI lokaliseert voor de door hem geleverde diensten in het kader 
van de verhuur van de batterij en voor het leveren van bijstand of een nooddienst aan de 
Huurder in geval van een incident of ongeval. De Klant verbindt zich er onder eigen 
verantwoordelijkheid toe om elke persoon die het Voertuig gebruikt of plaats neemt aan 
boord van het Voertuig, te informeren dat de verhuurder lokalisatiegegevens verzamelt. In 
geen geval mogen de aansprakelijkheid van de Verkoper en/of zijn Tussenpersoon en/of 
Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux worden ingeroepen met betrekking tot de 
lokalisatie van de batterij door de verhuurder. 

13° KLANTENDIENST CITROËN 
De Klant kan contact opnemen met de Klantendienst van CITROËN in geval van een 
verzoek om informatie of een klacht over de algemene verkoop- en garantievoorwaarden 
van het Voertuig en de algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten PACK SOS en 
ASSISTANCE en TELEMAINTENANCE: 
- telefonisch op nummer 0032 (0)2 206 68 0 (prijs van een lokaal gesprek met een vast 

toestel) van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen) van 8u30 tot 17 uur 
- via de website www.citroen.be, onder de rubriek “Contact” 
- per post naar het volgende adres: Klantendienst Citroën – Bourgetlaan 20 bus 2, 

B-1130 Brussel, België 

14° RALLY’S EN WEDSTRIJDEN 
De Koper verbindt zich ertoe om met het verkochte Voertuig niet rechtstreeks of 
onrechtstreeks deel te nemen aan niet-toeristische rally’s, wedstrijden en in het algemeen 
aan alles wat in tegenspraak is met een normaal gebruik van het Voertuig, of om geen 
enkele reclame te maken met betrekking tot het Voertuig zonder de voorafgaande 
toestemming van de invoerder, op straffe van nietigheid van de contractuele garantie. 

15° OVERMACHT 
De partij die een geval van overmacht inroept, meldt dit binnen de 8 kalenderdagen nadat 
zij kennis heeft van het voorval per aangetekende brief. 

16° BEWIJS 
In de voorgaande bepalingen, geldt de aangetekende vorm van het geschrift slechts ten 
titel van bewijs. Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op elke andere 
versie of elk uittreksel ervan. 

17° TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN 
17.1. Onderhavige algemene voorwaarden van het Voertuig en de algemene 
gebruiksvoorwaarden  van de d iensten PACK SOS en ASSISTANCE en 
TELEMAINTENANCE vallen exclusief onder het Belgische recht. 
17.2.In geval van een geschil, zijn volgende rechters bevoegd om kennis te nemen van 
het geschil, naar keuze van de eiser; 
1° de rechter van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders; 
2° de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of één ervan 

zijn ontstaan of waar zij zijn, werden of moeten worden uitgevoerd; 
3° de rechter van de woonplaats van de Koper. 

18° HOEDANIGHEID EN VERBINTENIS VAN DE KOPER 
18.1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing in zoverre de 
Koper een consument is zoals gedefinieerd in artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht of 
in de zin van het artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. wanneer een 
natuurlijk persoon het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, 
aanschaft of gebruikt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit vallen. 
18.2. In alle gevallen waarin de Koper geen consument is in de zin van artikel 18.1, zijn de 
onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, met uitzondering van meer bepaalde 
volgende artikels: 3.1 - 4.1 - 4.3 –5 – 7.1 (laatste zin)- 8 – 11.1 – 17.2In dergelijk geval: 
• wordt de leveringsdatum of -termijn altijd zuiver ter informatie gegeven, zonder vaste 

verbintenis vanwege de Verkoper; 
• kunnen de prijzen die op de voorzijde van de Bestelling worden aangegeven, worden 

verhoogd in geval van wijziging van de catalogusprijs zoals aanbevolen door de Invoerder; 
• zijn de rechters van de maatschappelijke zetel van de Verkoper de enige bevoegde rechters. 
18.3 De Koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe om het bestaande Voertuig te kopen voor 
persoonlijk of professioneel gebruik en niet om het door te verkopen met commerciële 
doeleinden, waarbij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat elke doorverkoop van 
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Voertuigen binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van hun eerste 
inschrijving, wordt verondersteld een doorverkoop met commerciële doeleinden te zijn. 
De Koper verbindt zich ertoe om, op gewone aanvraag van de Verkoper, tijdens 
deze periode van 6 maanden, binnen 48 uur het bewijs te leveren dat hij de 
Voertuigen wel degelijk voor professionele of particuliere doeleinden gebruikt, of om 
hem te bewijzen dat de Voertuigen niet met commerciële doeleinden werden 
doorverkocht. 
Als de Koper de onderhavige verbintenis niet naleeft, behoudt de Verkoper zich het recht voor 
om het contract te verbreken, onverminderd elk ander recht en zonder betaling van enige 
vergoeding, door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan 
de Koper. 
In deze hypothese zal de Koper de kortingen en premies die hem voor alle 
geleverde Voertuigen werden toegekend, integraal terugbetalen aan de Verkoper, 
binnen 15 dagen 
vanaf de datum van de verbreking van het contract. 
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Het nieuwe Voertuig wordt gedekt door de contractuele garanties van Citroën vanaf de 
startdatum van de garantie die wordt vermeld op het “garantiecertificaat” in het 
onderhoudsboekje, voor de aangegeven periode en zonder kilometerbeperking, tenzij er 
andersluidende bijzondere bepalingen hieronder zijn vermeld of die worden gemeld aan de 
Klant. 
- Om te genieten van de kosteloosheid van de werken die moeten worden uitgevoerd aan 

het Voertuig in het kader van de diverse contractuele garanties van Citroën, mag de Klant 
deze uitsluitend toevertrouwen aan een erkende hersteller 

- Interventies die onder de contractuele garanties van Citroën worden uitgevoerd, 
verlengen deze niet. Bij immobilisatie echter van het Voertuig gedurende zeven (7) 
opeenvolgende dagen of meer onder een van de contractuele garanties Citroën die niet 
door de Klant wordt veroorzaakt, wordt de overeenkomstige contractuele garantie van 
Citroën dienovereenkomstig verlengd. 

- In geval van wederverkoop van het Voertuig zullen opeenvolgende kopers genieten van 
de contractuele garanties Citroën tot hun respectieve vervaldatum, mits de voorwaarden 
voor de toepassing van deze garanties door elk van hen zijn vervuld. Daartoe verplicht de 
Klant zich aan de Koper de voorwaarden over te dragen voor de toepassing van deze 
garanties. 

- Metuitzondering van het Voertuig E-MEHARI zijn de contractuele garanties van Citroën 
van toepassing zolang het Voertuig ingeschreven blijft en rondrijdt in de landen van de 
Europese Unie* alsook in de volgende landen of grondgebieden: Albanië, Andorra, 
Bosnië Herzegovina, Gibraltar, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, 
Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië, Vaticaanstand, Zwitserland. 
*op de datum waarop het onderhoudsboekje wordt uitgegeven, bestaat de Europese Unie uit 
de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk, Zweden. 

- Voor het Voertuig E-MEHARI zijn de contractuele garanties van Citroën van toepassing zolang 
het Voertuig ingeschreven blijft en rondrijdt in de volgende landen of grondgebieden: Frankrijk 
(Corsica met inbegrip van DOM/COM), Duitsland, Andorra, België, Spanje, Gibraltar, Italië, 
Luxemburg, Monaco, San Marino, Zwitserland, Vaticaanstad. 

- Het voordeel van de contractuele garanties van Citroën is niet afhankelijk van de 
realisatie van de reparatie- en onderhoudsdiensten die niet onder deze garanties 
vallen door een erkende hersteller van Citroën. 

- De bepalingen van de contractuele garanties van Citroën beperken noch heffen de 
wettelijke garantie van verborgen gebreken en de wettelijke garantie van 
consumentengoederen die consumenten ten goede komen op. 

De voorschriften met betrekking tot het Voertuig staan in: 
- Het persoonlijke “Onderhoudsschema” en, 
- De boorddocumenten (hierna de “Boorddocumenten”) bestaande uit: 

• Het Verwelkomingsboekje met daarin enkele onmisbare aanbevelingen over de werking 
van het Voertuig OF de Essentiële Gids met onmisbare informatie en aanbevelingen 
over het Voertuig. Deze documenten bevatten ook de toegangsmodaliteiten voor het 
volledige digitale instructieboekje, en het 

• volledige instructieboekje (digitaal en/of op papier op vraag) met alle instructies en 
aanbevelingen over de werking van het Voertuig. 

 

CONTRACTUELE GARANTIE VAN PRODUCTIEFOUTEN 

Automobiles Citroën waarborgt het Voertuig tegen elke fabricagefout, en dat 
gedurende twee (2) jaar en zonder kilometerbeperking, te rekenen vanaf de datum van 
de levering aan de Klant, met uitzondering van: 

Voor zuiver elektrische voertuigen: 

- De aandrijflijn: 
Voor de modellen C-ZERO en Berlingo Electric genieten de hieronder vermelde 
onderdelen van de aandrijflijn een langere garantieperiode: de elektrische aandrijfmotor, 
de stuureenheid van de elektromotor, de omvormer/lader aan boord, de interne 
hoogspanningskabel voor normaal laden, de interne hoogspanningskabel voor snel laden, 
de onafhankelijke kabel voor normaal laden, de stuureenheid van de aandrijfbatterij, de 
stuureenheid van de elektrische wagen, de reductiekast. Deze onderdelen worden 
gewaarborgd voor een periode van vijf (5) jaar of vijftigduizend (50.000) kilometer, 
naargelang wat het eerst wordt bereikt. 
Voor het model E-MEHARI genieten de hierna vermelde onderdelen van de aandrijflijn een 
langere garantieperiode: het elektrische aandrijfsysteem (motor, reductiekast, lader) en de 
hoogspanningskabels en -connectoren. Deze onderdelen worden gewaarborgd voor een 
periode van vijf (5) jaar of honderdduizend (100.000) kilometer, naargelang wat het 
eerst wordt bereikt. 

- De aandrijfbatterij: 
De aandrijfbatterij geniet een langere garantieperiode. 
Voor de modellen C-ZERO en Berlingo Electric geniet de aandrijfbatterij garantie voor een 
periode van acht (8) jaar of honderdduizend (100.000) kilometer, naargelang wat het 
eerst wordt bereikt. Ze moet over de hele garantieperiode minimaal 70 procent van haar 
oorspronkelijke capaciteit behouden. 
Voor de andere 100% elektrische voertuigen geniet de aandrijfbatterij garantie voor een 
periode van acht (8) jaar of honderdzestigduizend (160.000) kilometer, naargelang wat 
het eerst wordt bereikt, met een minimaal behoud van 70% batterijcapaciteit tijdens de 
garantieperiode. 
Voor het model E-MEHARI wordt de aandrijfbatterij aan de klant verhuurd en staat de 

verhuurder rechtstreeks in voor de garantie. Voor meer details over deze garantie wordt aan 

de Klant gevraagd om het huurcontract voor lange duur van de elektrische batterij te 
raadplegen, dat hij heeft ondertekend met de verhuurder. 

 

Voor hybridevoertuigen: 

- De aandrijfbatterij: 
De aandrijfbatterij heeft een garantieperiode van acht (8) jaar of honderdzestigduizend 
(160.000) kilometer, naargelang wat het eerst wordt bereikt. Ze moet over de hele 
garantieperiode minimaal 70 procent van haar oorspronkelijke capaciteit behouden. 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: 
- De batterij en de aandrijving zijn uitsluitend ontwikkeld voor en gewaarborgd bij gebruik 

in elektrische en hybride wagens. De garantie geldt niet voor gebreken als gevolg van een 
gewicht dat boven de op het Inschrijvingsbewijs vermelde TTM-grenswaarden (technisch 
toelaatbare maximummassa) ligt en van het gebruik van de aandrijfbatterij voor andere 
doeleinden dan energie leveren voor het voertuig, tenzij bij uitzonderlijke toepassingen 
die op voorhand zijn gevalideerd door Automobiles Citroën. 

- De laadkabels en laadstations voor particulieren moeten beantwoorden aan de 
specificaties van de fabrikant (voor meer informatie, gelieve uw verkooppunt te 
contacteren). De openbare laadstations moeten gecertificeerd zijn en beantwoorden aan 
de geldende normen en wetgeving. 

- Laat u uw zuiver elektrische voertuig gedurende meerdere dagen staan, zorg er dan voor 
dat de aandrijfbatterij niet volledig leegloopt, maar over een minimaal laadniveau 
beschikt (de batterij van een stilstaand voertuig verliest 1 procent per week), of dat u het 
voertuig aan een laadstation koppelt om de lading op peil te houden. Opgelet: wanneer 
een aandrijfbatterij volledig wordt ontladen, kan deze onherstelbaar beschadigd raken. 

- Door de bestelbon te ondertekenen, stemt de klant in met het verzamelen van de 
gebruiksgegevens voor intern gebruik door Automobiles Citroën om eventuele storingen 
te voorkomen en/of te verzekeren dat de betrokken entiteiten van Automobiles Citroën 
de garantie-interventie aan de aandrijfbatterij en de onderdelen van de aandrijving voor 
hun rekening nemen. 

Wat de Contractuele Garantie dekt tegen Productiefouten: 
Naast de beperkingen die verder in dit document worden vermeld, dekt de Contractuele 
Garantie tegen Productiefouten van het Voertuig de reparatie of de gratis vervanging van 
onderdelen die als defect werden erkend door Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger, 
evenals het uurloon dat nodig is om het Voertuig terug conform te maken. 
Deze operatie kan worden uitgevoerd met nieuwe onderdelen, of gebruikte onderdelen uit 
het netwerk van erkende herstellers, die worden gereviseerd volgens een uiterst strikte 
renovatie procedure die aan dezelfde specificaties en kwaliteitsvereisten beantwoorden als 
originele onderdelen. 
Indien het Voertuig eveneens stilstaat ten gevolge van een panne die door de garantie wordt 
gedekt, draagt Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger de eventuele kosten voor de herstelling 
ter plaatse of voor het slepen van het Voertuig tot de werkplaats van de dichtstbijzijnde door 
Stellantis Belux erkende hersteller, over een afstand van maximaal 100 kilometer. 
Er moet worden opgemerkt dat: 
- de vervanging van een onderdeel in het kader van garantiewerken, de duur van de 

garantie niet verlengt. De contractuele garantie voor de onderdelen loopt af op de 
vervaldatum van de Garantie tegen Productiefouten van het Voertuig, tenzij anders 
bepaald door de wet. Deze bepalingen vormen geen beletsel voor de uitvoering van de 
wettelijke garantie; 

- De onderdelen vervangen onder de Garantie tegen Productiefouten worden eigendom 
van Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger. 

 

De elementen die niet door de Contractuele Garantie tegen Productiefouten worden 
gedekt, zijn: 

Onderhoud en afstelling: 
- de onderhouds- en revisiehandelingen die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van 

het Voertuig en die vermeld worden in het onderhoudsboekje, de additieven en de 
vervanging van de partikelfilter bij de toepasselijke kilometerstanden en de vervanging 
van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals de olie-, lucht-, brandstof- of 
interieurfilter; 

- de afstellingen of het op punt stellen (uitlijning, uitbalanceren van de wielen, voortrein, 
deuren ...); 

- de vervanging van de onderdelen die zijn onderworpen aan normale slijtage, wat 
afhankelijk is van het gebruik van het Voertuig, zijn kilometerstand, zijn geografische en 
klimatologische omgeving, en als de vervanging niet het gevolg is van een gebrek; Het 
gaat in het bijzonder om de volgende stukken: remblokken, -voeringen en - schijven, 
koppeling, schokdempers, ruitenwissers, lampen (uitgezonderd ontladingslampen en 
LED-lampen), batterij (12V), aandrijvingsbatterij van voertuigen C-Zero en BERLINGO 
ELECTRIC. Er wordt gepreciseerd dat de slijtage van de aandrijvingsbatterij verder gaat 
dan de prestaties gedekt door de contractuele garantie van productiefouten, waarvan de 
criteria hieronder staan vermeld. 

Gebruik van het Voertuig: 
- trillingen en geluiden verbonden met de werking van het Voertuig, beschadigingen zoals 

verkleuring, kwaliteitsvermindering of vervorming van onderdelen te wijten aan hun 
normale veroudering; 

- schade ten gevolge van het gebruik van vloeistoffen, onderdelen of toebehoren die niet 
origineel zijn of niet van een gelijkwaardige kwaliteit zijn, en het gebruik van brandstoffen** 
die niet geschikt zijn of van slechte kwaliteit zijn, en het gebruik van elk bijkomend additief 
dat niet wordt aanbevolen door Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux; 

- schade door een niet-conforme aansluiting van het elektrische Voertuig, de elektrische 
voeding, de elektrische installatie of de gebruikte stroom; 
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- schade ten gevolge van natuurlijke fenomenen, hagel, overstromingen, bliksem, storm of 
andere atmosferische wisselvalligheden, en die ten gevolge van ongevallen, brand of diefstal; 

 

- de gevolgen van herstellingen, ombouw of wijzigingen die op uw Voertuig zijn uitgevoerd 
door bedrijven die niet door Stellantis Belux zijn erkend, en de gevolgen van de plaatsing 
van toebehoren die niet door deze laatste zijn gehomologeerd; 

- de stukken rechtstreeks gegarandeerd door de producent, zoals de banden, waarvoor het 
netwerk van Citroën zal nagaan of de specifi e voorwaarden voor deze rechtstreekse 
garantie van toepassing zijn; 

- de aandrijvingsbatterij van het Voertuig E-MEHARI met een garantie van de verhuurder. 
Voor meer details over deze garantie wordt aan de Klant gevraagd om het huurcontract 
voor lange duur van de elektrische batterij te raadplegen, dat hij heeft ondertekend met 
de verhuurder; 

- alle andere kosten die niet specifiek zijn voorzien door de onderhavige contractuele 
garantie, in het bijzonder de kosten ten gevolge van de eventuele immobilisatie van het 
Voertuig zoals het verlies van het genot of de exploitatie ervan … 
** Voordebiobrandstoffen raadpleegt u de specifieke paragraaf hierover inde gebruikshandleiding. 

Wat de Klant moet doen om ten volle van de Contractuele Garantie tegen 
Productiefouten te genieten: 
- Het bijgewerkte onderhoudsboekje van het Voertuig voorleggen dat in het bijzonder het 

garantiecertificaat bevat dat correct werd ingevuld door de concessiehouder-Verkoper. 
- Het onderhoud en de revisies van het Voertuig perfect conform de voorschriften laten 

uitvoeren (inbegrepen het gepersonaliseerd onderhoudsplan) en de bewijzen hiervan 
voorleggen (onderhoudsfiches, facturen ....). 

- Zodra een eventueel defect werd gedetecteerd, moet het Voertuig ter reparatie worden 
gepresenteerd aan de erkende hersteller van het merk Citroën tijdens de normale 
openingsuren. Deze maatregel heeft tot doel om de veiligheid van het Voertuig en die van 
de passagiers te vrijwaren en om de verergering van de defecten te voorkomen, aangezien 
die kan leiden tot reparaties die omvangrijker zijn dan aanvankelijk nodig had geweest. 
Bijgevolg dekt de Contractuele Garantie het defect en de gevolgen ervan niet wanneer de 
Klant niet heeft gehandeld zodra het betreffende defect door hem werd opgemerkt. 

- Reageren op elke uitnodiging van een erkende hersteller van het merk Citroën om 
onmiddellijk over te gaan tot het weer conform maken van het Voertuig. 

 

De niet-naleving van deze regels maakt de Klant aansprakelijk voor elk toekomstig 
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg betreffende de correcte werking van het Voertuig. 

 

In de volgende gevallen verliest de Klant het voordeel van de Contractuele Garantie 
tegen Productiefouten: 
- als aan het Voertuig wijzigingen of aanpassingen werden uitgevoerd wanneer deze niet 

werden voorzien noch toegelaten door Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux of 
wanneer ze werden uitgevoerd zonder de technische voorschriften na te leven die door 
deze laatste werden bepaald; 

- als het mankement te wijten is aan nalatigheid of het niet naleven van de voorschriften 
vermeld in de gebruikershandleiding en het onderhoudsboekje; 

- als het Voertuig op abnormale wijze of voor competitiedoeleinden werd gebruikt, of werd 
overladen, ook als dat tijdelijk was; 

- als de kilometerteller van het Voertuig werd gewijzigd of de kilometerstand niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld (wanneer de teller wordt vervangen, dan moet de 
“fiche voor vervanging van de teller” in het onderhoudsboekje worden ingevuld door een 
erkende hersteller van het merk Citroën); 

- Specifieke bepaling voor het Voertuig E-MEHARI: de Klant wordt via het huurcontract van 
lange duur van de batterij en in het onderhoudsboekje van het Voertuig over 
geïnformeerd dat de batterij van het Voertuig via een internetverbinding (met GSM/ 
GPRS/3G) permanent is verbonden met het centrum voor technische bijstand van de 
verhuurder en dat deze verbinding te allen tijde moet blijven bestaan. Hiervoor kan 
Stellantis Belux aan de Klant vragen om bij een storing langs te gaan bij een erkende 
hersteller van Citroën voor een herstelling of aanpassing. Weigert de Klant dit, verliest 
hij het voordeel van de Contractuele Garantie tegen Productiefouten. 

 
CONTRACTUELE LAKGARANTIE (niet van toepassing op E-MEHARI) 

Naast de Contractuele Garantie tegen Productiefouten verleent Stellantis Belux het Voertuig 
een garantie tegen elke fout in de oorspronkelijke lak en het vernis van het koetswerk voor 
de hele duur en tot de kilometerstand van de Contractuele Garantie tegen Productiefouten. 

Wat de Contractuele Lakgarantie dekt: 
- De Contractuele Lakgarantie dekt de volledige of gedeeltelijke herstelling van de lak of 

het vernis nodig voor de behandeling van een gebrek vastgesteld door Stellantis Belux 
of zijn vertegenwoordiger. 

- De lakgarantie is van toepassing onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het onderhoud 
van het Voertuig altijd werd uitgevoerd volgens onderhoudsaanbevelingen zoals bepaald 
in het onderhoudsboekje en dat de herstelling van eventuele beschadigingen werd 
uitgevoerd met strikte naleving van de normen van de constructeur. Om te blijven 
genieten van de Lakgarantie, wordt de Klant geacht de schade te wijten aan externe 
oorzaken binnen de twee (2) maanden na de vaststelling ervan te laten repareren. Deze 
reparatie zal worden opgenomen in het onderhoudsboekje met vermelding van de 
fi van de hersteller, de datum van de reparatie, de kilometerstand van het 
Voertuig en het nummer van de betaalde factuur. 
De presentatie tijdens de periodieke controlebezoeken van dit behoorlijk ingevulde 
onderhoudsboekje (of een ander document dat de realiteit van de bovengenoemde 
interventies bewijst) zal nodig zijn voor elk beroep voor Lakgarantie. 

De elementen die niet door de Contractuele Lakgarantie worden gedekt, zijn: 
- schade aan de lak of aan het vernis van het koetswerk die wordt veroorzaakt door het 

milieu, zoals atmosferische, chemische, dierlijke of plantaardige neerslag, zand, zout, 
rondvliegende steentjes of natuurlijke fenomenen (hagel, overstromingen) en andere 
externe factoren (al dan niet ten gevolge van een ongeval); 

- schade te wijten aan nalatigheid vanwege de gebruiker, bij laattijdige melding van het te 
verhelpen defect of bij de niet-naleving van de voorschriften van de fabrikant; 

- schade voortvloeiend uit gebeurtenissen die niet worden gedekt in het kader van de 
Contractuele Garantie tegen Productiefouten; 

- de gevolgen van herstellingen, ombouw of wijzigingen die zijn uitgevoerd door bedrijven 
die niet door de fabrikant zijn erkend. 

 

 
Naast de Contractuele Garantie tegen Productiefouten en de Contractuele Lakgarantie 
(behalve E-MEHARI) verleent Stellantis Belux voor het Voertuig een garantie tegen perforatie 
(corrosie vanaf de binnenzijde naar de buitenzijde van het koetswerk) vanaf de datum van 
de levering die is ingeschreven op het “garantiecertificaat” van het onderhoudsboekje voor 
een duur van: 
- twaalf (12) jaar indien het Voertuig een personenauto is; 
- vijf (5) jaar indien het voertuig een bedrijfswagen is. 
- zeven (7) jaar indien het Voertuig een CITROEN CZero is; 

Wat de Contractuele Antiperforatiegarantie dekt: 
- De Contractuele Antiperforatiegarantie dekt de reparatie of vervanging van de elementen 

waarvan Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger heeft erkend dat ze defect zijn, met een 
perforatie te wijten aan corrosie. 

- De Contractuele Antiperforatiegarantie is van toepassing onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat het Voertuig altijd werd gerepareerd met strikte naleving van de normen 
van de constructeur en dat de Klant te gelegener tijd volgende punten heeft laten 
uitvoeren: 
• de revisies die worden vermeld in het onderhoudsboekje; 
• de bezoeken van de Contractuele Antiperforatiegarantie die hierboven zijn vermeld, en 
• de herstelling van eventuele beschadigingen aan het Voertuig. 

- De onderhoudscyclus vande Contractuele Antiperforatiegarantie omvat periodieke 
controlebezoeken ten laste van de Klant: 
• vier (4) voor niet-elektrische personenwagens, verplicht uit te voeren vier (4) jaar na de 

begindatum van de Contractuele Antiperforatiegarantie en vervolgens om de twee (2) 
jaar; 

• twee (2) voor elektrische voertuigen en bedrijfsvoertuigen, verplicht uit te voeren om de 
twee (2) jaar na de begindatum van de Contractuele Antiperforatiegarantie en 
vervolgens om de twee (2) jaar. 

Tijdens deze controles, nadat het Voertuig indien nodig volledig werd gewassen, zal de 
hersteller zijn toestand controleren en bepalen welke tussenkomsten eventueel moeten 
worden uitgevoerd en welke kunnen worden gebruikt door de Contractuele 
Antiperforatiegarantie. Schade te wijten aan externe oorzaken die corrosie kunnen 
veroorzaken zal worden gemeld en genoteerd op de pagina’s van het onderhoudsboekje 
die hiertoe zijn voorbehouden. 

- Elke tussenkomst op het koetswerk (ten gevolge van een ongeval, schade …) moet 
systematisch worden gevolgd door een controlebezoek, uit te voeren onder dezelfde 
voorwaarden. 

- De Klant wordt geacht om de schade te wijten aan externe oorzaken binnen twee (2) 
maanden volgend op de controles op zijn kosten te laten repareren volgens de normen 
opgelegd door Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux. Deze reparatie zal worden 
opgenomen in het “onderhoudsboekje” met vermelding van de firmanaam van de 
hersteller, de datum van de reparatie, de kilometerstand van het Voertuig en het 
nummer van de betaalde factuur. 
Het voorleggen van dit “onderhoudsboekje”, dat correct werd ingevuld bij de periodieke 
controlebezoeken, zal worden geëist bij elk verzoek tot toepassing van de Contractuele 
Antiperforatiegarantie. 

 

De elementen die niet door de Contractuele Antiperforatiegarantie worden gedekt, 
zijn: 
- schade te wijten aan nalatigheid van de gebruiker of aan het niet-naleven van de 

bepalingen van Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux; 
- schade voortvloeiend uit gebeurtenissen die niet worden gedekt uit hoofde van de 

Contractuele Garantie tegen de hierboven vermelde Productiefouten; 
- de gevolgen van de vernietiging van producten ter bescherming tegen perforatie door een 

bijkomende behandeling die niet is voorzien in het onderhoudsplan; 
- de gevolgen van herstellingen, ombouw of wijzigingen uitgevoerd door bedrijven die niet 

door Stellantis Belux zijn erkend; 
- corrosie voortvloeiend uit de montage van toebehoren die niet zijn gehomologeerd door 

Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux, en/of geïnstalleerd zonder de voorschriften 
die door deze laatste werden bepaald, na te leven; 

- de ombouw van het koetswerk uitgevoerd op het Voertuig, evenals van de laadbakken en 
laadkleppen in het geval van een bedrijfsvoertuig, 

- de wielen en mechanische elementen die niet integraal deel uitmaken van het 
koetswerk. 

DE CONTRACTUELE ANTIPERFORATIEGARANTIE 



Paraaf Verkoper Paraaf Klant 

 

 

 

 
 

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door ons, uw geselecteerde Citroën Partner, als verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de contracten en voor de doeleinden 
die hieronder worden opgesomd. 

We zullen uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van uw identificatiegegevens (bv. naam*, klantnummer), contactgegevens (bv. adres*, e-mailadres, telefoonnummer) en 
identificatiegegevens van uw voertuig (bv. voertuigidentificatienummer (VIN)*, kenteken/nummerplaat) uit deze overeenkomst en uit alle met deze overeenkomst verbonden 
overeenkomsten en contracten (bv. garantieovereenkomsten, leaseovereenkomsten, financieringsovereenkomsten), samen met de bijhorende contractgegevens, voertuig- en 
servicegegevens, inclusief product- en servicespecificaties (bv. model, uitrustingsniveau, motor, hard- en softwaregegevens), technische gegevens voor onderdelen en accessoires, en 
gegevens i.v.m. werkplaats en service, waaronder diagnostische foutcodes* of gegevens van de voertuigregeleenheid. 

Uw persoonsgegevens zullen tot tien jaar na de beëindiging van de contractuele relatie worden bewaard. Als u uw toestemming heeft verleend voor marketingdoeleinden, zullen uw 
persoonsgegevens drie jaar na uw laatste contact met ons of Citroën worden bewaard voor deze doeleinden. 

De gegevens die werden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht en contractueel vereist. Daarom bent u verplicht de persoonsgegevens te verschaffen. Ingeval u ons de gegevens 
niet verschaft, is de uitvoering van dit contract niet mogelijk. 

We verstrekken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden aan de volgende ontvangers: 
 

A. Doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract of met stappen op verzoek van de betrokkene voordat een contract wordt aangegaan in overeenstemming met 
Art. 6 (1) 1 b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR): 

 

Gegevens/gegevenscategorieën Doeleinden Ontvanger(s) 

Respectieve identificatie- en 
contactgegevens*, voertuig- en 
servicegegevens inclusief product- en 
servicespecificaties*. 

- Planning en productie van het 
voertuig. 

- Levering (van motorvoertuigen, 
onderdelen enz.). 

- Prijsbescherming garanderen. 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Voornoemde ontvangers verstrekken ter ondersteuning van het beheer van de vermelde 
doeleinden uw persoonsgegevens aan de respectieve IT-dienstverleners, met name: 

• Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes 
Cedex - Frankrijk), dat een beroep doet op andere (sub-)verwerkers gevestigd buiten de 
Europese Economische Ruimte (EER), en dus in een zogenaamd derde land zonder een 
adequaat niveau van gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de 
Europese Commissie, maar er zijn wel geschikte beveiligingen voorzien, in de vorm van de 
respectievelijke Binding Corporate Rules (BCR’s). Volg deze link om een kopie te verkrijgen:  
https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/ 

• Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, Frankrijk), dat een 
beroep doet op andere (sub-)verwerkers gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte 
(EER), en dus in een zogenaamd derde land zonder adequaat niveau van 
gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, maar 
er zijn wel geschikte beveiligingen voorzien, in de vorm van de respectievelijke Binding 
Corporate Rules (BCR’s). Volg deze link om een kopie te verkrijgen:  
https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding- corporate-rules.pdf 

• IBM GBS France, 17 Avenue de l’Europe, 92275 Bois-Colombes, Frankrijk. 
• Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 

Bishopsgate, Londen, EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk). 

Om het beheer van de vermelde doeleinden te ondersteunen, verstrekken we uw 
persoonsgegevens aan onze respectieve ingeschakelde dienstverleners die optreden als 
verwerkers, met name: 

• Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Duitsland. 

Respectieve identificatie- en 
contactgegevens*, identificatiegegevens 
van het voertuig*, product- en 
servicespecificaties*, technische 
gegevens voor onderdelen en 
accessoires, gegevens i.v.m. werkplaats 
en service, waaronder diagnostische 
foutcodes* of gegevens van de 
voertuigregeleenheid. 

- Garantieafhandeling. 
- Afhandeling van problemen, klachten 

en verzoeken, met name door de 
Assistance/Engagement Centers van 
Citroën. 

- Afhandeling van (technische) vragen 
over de uitvoering van een concrete 
herstelling (bv. via een Technical 
Assistance Center, 
voertuigdiagnostiek) of over een 
concrete storingsanalyse (Event Data 
Recorder/voertuiginterne of 
telediagnostiek). 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

 

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners. 

• MSX International Excelsiorlaan 3, 1930 Zaventem, Belgique 

Respectieve identificatiegegevens van 
het voertuig*, productspecificaties*, 
technische gegevens voor onderdelen 
en accessoires*. 

Soft- en hardware-update. Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners. 

Respectieve identificatiegegevens van 
het voertuig*, (gepseudonimiseerde) 
identificatiegegevens*, respectieve 
programmagegevens in het kader van 
verkoop- /servicestimuli en andere 
margegerelateerde 
programmagegevens. 

Beheer van verkoop- /servicestimuli, 
bonusprogramma’s en andere 
margegerelateerde programma’s tussen 
Citroën Partners en Citroën bv. 
myBonus, Loyalty Bonus-programma, 
voor zover uw toestemming niet vereist 
is. 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners. 

Respectieve identificatie- en 
contactgegevens*, identificatiegegevens 
van het voertuig*, respectieve gegevens 
van verkoop- en servicecontracten*.. 

Beheer van verdeleraudits en 
documentcontrole. 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners. 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

http://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/


Paraaf Verkoper Paraaf Klant 

 

 

 

Gegevens/gegevenscategorieën Doeleinden Ontvanger(s) 
Respectieve identificatie- en 
contactgegevens*, identificatiegegevens 
van het voertuig*. 

Preregistratie voor het programma en 
de diensten van myCitroën. 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels. 

Voornoemde ontvangers verstrekken ter ondersteuning van het beheer van de vermelde 
doeleinden uw persoonsgegevens aan de respectieve IT-dienstverleners, met name: 

• PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk Andere 
ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners. 

• Your Agency : Espace Del Goutte, Rue de Bois-Seigneur-Isaac 40/5, 1421 Ophain- Bois- 
Seigneur-Isaac, Belgique. 

Respectieve identificatiegegevens van het 
voertuig*, eerste inschrijvingsdatum* 
merk*, model*, koetswerktype*. 

Verlening van Europese 
pechhulpdiensten door OEM. 

Touring N.V. Wetstraat 44 1040 Brussel. 

 
B. Doeleinden die verband houden met de naleving van een wettelijke verplichting in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 c) van de AVG/GDPR: 

 

Gegevens/gegevenscategorieën Doeleinden Ontvanger(s) 
VIN*, respectieve product- en 
servicespecificaties*, technische 
gegevens voor onderdelen en 
accessoires, gegevens i.v.m. werkplaats 
en diensten, waaronder diagnostische 
foutcodes* of gegevens van de 
voertuigregeleenheid. 

Productbewaking, 
productaansprakelijkheid (in 
samenwerking met Quality Control/ 
Quality Assurance [kwaliteitscontrole, 
kwaliteitsborging]) en potentiële 
terugroepingscampagnes. 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Voornoemde ontvangers verstrekken uw persoonsgegevens aan de respectieve IT- 
dienstverleners. 

 
C. Doeleinden die verband houden met de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 f) van de AVG (GDPR), 

tenzij u uw recht om bezwaar te maken heeft uitgeoefend (Art. 21 (1) van de AVG (GDPR)): 
 

Gegevens/gegevenscategorieën Doeleinden Ontvanger(s) 

Respectieve identificatie- en 
contactgegevens*, product- en 
dienstenspecificaties*, 
contractgegevens* 

Marktonderzoek en 
consumentenenquêtes om feedback te 
ontvangen in verband met producten en 
diensten van Citroën (bv. 
klanttevredenheidsonderzoeken, 
onderzoeken naar product- of 
servicekwaliteit), enkel indien voor deze 
doeleinden contact kan worden 
opgenomen met de klant via het (de) 
respectieve communicatiekana(a)l(en) 
zonder voorafgaande toestemming van 
de klant. 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Voornoemde ontvangers verstrekken uw persoonsgegevens aan de respectieve ingeschakelde 
verwerkers ter ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden. 

VIN*, respectieve product- en 
servicespecificaties*, technische 
gegevens voor onderdelen en 
accessoires, gegevens i.v.m. werkplaats 
en diensten, waaronder diagnostische 
foutcodes* of gegevens van de 
voertuigregeleenheid. 

Product- en dienstverbetering, 
kwaliteitsverbetering, veldcampagnes, 
nabewerkingscampagnes, voortdurende 
productontwikkeling (informatie over 
slijtage, diagnose en reparatie), ook in 
samenwerking met Quality Control/ 
Quality Assurance (kwaliteitscontrole/ 
kwaliteitsborging). 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Voornoemde ontvangers verstrekken uw persoonsgegevens aan de respectieve ingeschakelde 
verwerkers ter ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden. 

 
D. Doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 a) van de AVG (GDPR), tenzij u uw recht om uw toestemming in te trekken heeft uitgeoefend 

(Art. 7 (3) van de (GDPR)), zoals: 
 

Gegevens/gegevenscategorieën Doeleinden Ontvanger(s) 
Identificatiegegevens, contactgegevens, 
identificatiegegevens van een voertuig in 
combinatie met contractgegevens, 
voertuig- en servicegegevens, waaronder 
product- en servicespecificaties, 
technische gegevens voor onderdelen 
en accessoires, gegevens i.v.m. 
werkplaats, verkoop en service. 

Marketingactiviteiten, identificatie- en 
herkenningsdoeleinden. 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels verstrekken mijn persoonsgegevens ter 
ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden aan de respectieve ingeschakelde 
(IT-)dienstverleners, met name: 

• PSA Automobiles S.A., 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk 
• Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners. 
• Your Agency : Espace Del Goutte, Rue de Bois-Seigneur-Isaac 40/5, 1421 Ophain-Bois- 

Seigneur-Isaac, Belgique 

Respectieve productspecificaties, 
identificatie- en contactgegevens, 
respectieve contractgegevens, 
respectieve programmagegevens in het 
kader van verkoop- /servicestimuli en 
andere margegerelateerde 
programmagegevens. 

Beheer van verkoopcompensatie- & 
bonusprogramma’s en andere 
margegerelateerde programma’s tussen 
Citroën Partners en Citroën. 

Stellantis Belux N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Brussels en PSA Automobiles SA, 2-10 
Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Voornoemde ontvangers verstrekken uw persoonsgegevens aan de respectieve IT- 
dienstverleners. 



 

 

 

 
Als betrokkene heeft u het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, te wissen (recht om vergeten te worden), het recht op 
beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens over u, en dat conform Art. 6 (1) 1 e) of f) van de AVG (GDPR) of waar de persoonsgegevens worden verwerkt ten 
behoeve van direct marketing conform de toepasselijke wetgeving. 

Opgelet: bovenstaande rechten zijn wettelijk vastgelegd en moeten slechts in bepaalde 

omstandigheden door ons worden vervuld. Op verzoek kunnen wij als 

verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens te allen tijde bijwerken (bv. uw 

adres wijzigen). 

Wenst u uw voornoemde rechten in te roepen, gelieve dan contact met ons op te nemen via: 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer u met ons contact opneemt, gelieve dan te willen vermelden dat het een aanvraag met betrekking tot de “bescherming van de 
persoonlijke gegevens” betreft. 

Voor de uitoefening van uw recht om een klacht in te dienen (AVG (GDPR) Art. 77), neemt u contact op met Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levensfeer Drukpersstraat 35 1000 Brussel Email : commission@privacycommission.be Website: 
https://www.privacycommission.be/nl. 

 

 
 
 
 
 

 
Wanneer u met ons contact opneemt, gelieve dan te willen vermelden dat het een aanvraag met betrekking tot de “bescherming van de 
persoonlijke gegevens” betreft. 

  

Uw rechten 

Contact met ons opnemen 

mailto:commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be/nl


 

 

RECHT VAN HERROEPING TOEPASBAAR BIJ EEN BESTELLING OP AFSTAND OF 

BUITEN VERKOOPRUIMTEN DOOR EEN KOPER CONSUMENT (Artikelen VI.47 e.v. en  VI. 

64 e.v. van het Wetboek Economisch Recht) 
 

Indien u uw Bestelling wenst te herroepen, gelieve onderhavig formulier in te vullen of over te schrijven en te richten 

aan de Verkoper, per aangetekende brief  of per e-mail met de gegevens zoals vermeld op de eerste pagina van de 

bestelbon in het kader “CONCESSIEHOUDER” of “VERKOPER” 

 

Ik/Wij (*) meld/melden (*) u, via huidig schrijven, mijn/onze (*) herroeping van de Bestelling met 

referenti………………………………..van het voertuig …………………………………… ondertekend op 

………………..………………./ geleverd op ……………………………………(*) 

 

 

 

Naam en Voornaam van de Koper(s) - consument(en):    Handtekening van de Koper(s)-

consument(en): 

 

 

Adres van de Koper(s) – consument(en):  

 

 

Datum:  

 

 

(*) Doorstreep wat niet van toepassing is 

 
 


