
Rens van der Linden

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte heer van Dommelen,

Sander Hiense <Sander.Hiense@ruttchen.nl >

vrijdag 8 januari 201-6 10:53

ad min istrate@vadouden.n I

c250BT

Deze auto's koop ik rechtstreeks bij de fabriek van Mercedes Benz in Duitsland in, ze leverbaar zolang deze
beschikbaar is.

Ze staan dan ook nog in Duitsland en de levertijd is ongeveer 6 weken u krijgt dan een nieuwe NL kenteken nummer.

Dit zijn de echte foto'l."y"n oq dit moment zo staan deze auto's te koop.

D"_9j90 BJ vgflt 5 fost in NL dik over !e z0! nieuw 
9n 

heeft slechts 14.900 km sereden.

Netjes rijklaar geleverd in NL, met inruil van de C 220 mag u zaken doen voor 29.000,-

Zonder inruil mag ik u de C 250 BT aanbieden voor 52.500,-

Bij vragen hoor ik het graag van u,

Hier onder de fabrieks berichten lste eigenaar nooit schade gehad prijzerylj1 ep 19% zonder BPM-

Lackierung

í49 polarwei8

Polsterung

í41 Ledernachblldung ARTICO echwaz
Hubraum 2.í43 ccm
Leistuns 150 kW (204 PS)

Laufleistung í4.910 km

Erstzulassung í6.03.2015

Typpreis

44.179 -

Laekierung

Polsterung

Ausstattung

19.891 *

Neufahzeugpreis

64.070 -

Behobene Scháden

Anzahl Vorbesitzer

Q+
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De reden om een verkoop te willen annuleren kunnen uiteen lopen.
Dit artikel is bedoeld voor mensen die te maken hebben met een auto ( of ander voertuig ) 
dat minder goed bleek dan in eerste instantie werd gedacht of waarbij informatie  
( bijvoorbeeld een zwaar schade verleden ) is verzwegen. 
Dit artikel is niet bedoeld voor mensen die om een persoonlijke financiele reden een aankoop 
willen annuleren. In dat geval moet u dit aan de verkoper voorleggen en samen tot een 
oplossing komen. 

Voor wie is dit artikel?



Motorart

Abgasnorm

Zul. Gesamtgewicht 2.í60 kg

Allrad Nêin

Verbrauch

Innerorts 5,6 l/100 km
AuRerorts 4.í U100 km
Kombiniert 4.6 l/100 km

CO2-AusstoB
Innêrorts 148 g/km

AuRerorts 107 g/km

Kombiniert 121 glkm

Getriebe Automatik
Produktionsdatum 10.03.2015

Met vriendelijke groet / With kind regards / Mit freundlichem Gruss,

Sander Hiense
Verkoopadviseur Personenwagens

Rfittchen Automotive 8.V., vestiging Gorinchem
Avelingen West 29
4202 MS Gorinchem

T:+31183 - 65 15 00
M:+316 - 20 89 77 18
F:+31 183 - 65 15 01

I www.ruttchen.nl

Riittchen
Autowereld

Rrlttchen Gorinchem: Nr. 1 in klanttevredenheid!

"Deze email bevat vertrouwelijke informatie. De inhoud van deze email is alleen bedoeld voor de geadresseerde. Het lezen of doorsturen
door andere personen dan de geadresseerde zonder toestemming van Rtlttchen Automotive 8.V., vestiging Gorinchem is verboden.
Indien u niet de geadresseerde van deze email bent neem dan aub contact op met de afzender en verwijder dit email bericht inclusief
eventuele bijlagen."
Rrittchen Automotive 8.V., vestiging Gorinchem is geregistreerd in het Nederlands handelsregister onder nummer: 20038966
"This email contains material that is confidential. The content of this email is for the sole use of the intended recipient(s). Any review or
distribution by persons other than the intended recipient(s) without the express permission of Riittchen Automotive 8.V., vestiging
Gorinchem is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete/destroy all copies of this
email and any related attachments."
Rtittchen Automotive 8,V., vestiging Gorinchem is registered with the trade register in the Netherlands under number: 20038966

Wanneer een aankoop van een auto annuleren

De gedachte om een aankoop van een auto te annuleren kan in twee fases van het aankoop 
proces de kop op steken. 

1. Nadat u het koopcontract heeft getekend bij een autobedrijf en alleen een aanbetaling heeft
gedaan.
2. Nadat u de auto volledig heeft betaald, opgehaald heeft en de auto al op uw naam heeft gezet.

In beide gevallen kunt u proberen om de koop terug te draaien, er zijn verschillende 
mogelijkheden. Echter zal de verkoper in veel gevallen niet graag meewerken, daarom is het 
belangrijk dat u secuur te werk gaat in het verzamelen van bewijzen en een duidelijk 
onderbouwd verhaal neerlegd bij de verkoper of in het uiterste geval de rechter.

Aankoop gedaan bij een bedrijf of particulier?
Een aankoop annuleren of terugdraaien kan u willen doen na een aankoop bij een autobedrijf of 
na een aankoop bij een particulier. Er zit verschil in de aanpak en de mogelijkheden die u heeft 
bij een aankoop die is gedaan bij een autobedrijf en één bij een particulier. 

                             
Aankoop gedaan bij een autobedrijf.

Branche organisaties laten bemiddelen.
Bij een autobedrijf kunt kijken of deze lid is van branche organisaties en deze inschakelen om te 
helpen met het bemiddelen van het annuleren van de aankoop. Dit is een goed drukmiddel 
omdat de verkoper zijn lidmaatschap niet kwijt wil raken. Een voorbeeld van een branche 
organisatie die helpt bemiddelen is de BOVAG.
Is de garage waar u de auto gekocht heeft BOVAG lid dan kunt u uw klacht indienen bij de 
BOVAG zodat deze kan bemiddelen. 
-Opzoeken of een garage BOVAG lid is: https://bovag.nl/zoek-bovag-bedrijf/lijst 
-Hulp inschakelen BOVAG: https://bovag.nl/hulp-bij-klachten

Bedenkttijd
Bij de koop van een auto is er geen wettelijke bedenktijd, behalve als de auto ongezien 
(bijvoorbeeld via internet) is gekocht.
Bij een dergelijke verkoop op afstand, de bedenktijd is 7 dagen. 
Voorbeeld: Als de auto op internet wordt aangeboden en je koopt zonder dat je eerst bij de 
verkoper gaat kijken, dan is er sprake van koop op afstand en heb je recht op de in de wet 
vastgestelde bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag nadat de auto geleverd is. 
Voorwaarden aan de bedenktijd zijn dat je de auto mag bekijken, onderzoeken en een proefrit 
mag maken, maar er niet mee op vakantie. In de meeste gevallen zal de koper eerst gaan kijken 
naar de auto voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. In dat geval is er sprake van een 
gewone koopovereenkomst en heb je géén bedenktijd. De Wet Koop op afstand geldt alleen 
voor aankopen tussen consumenten en bedrijven. Dus ook als de hele koop gesloten is voordat 
je de verkoper ontmoet, heb je geen bedenktijd.



VADO Uden

Van: VADO Uden <info@vadouden.nl>

Verzonden: zondag L mei 20L6 L5:17

Aan: 'info@bbpartners.nl'
Onderwerp: vervolg bezoek van 29/4 en gebak

Hallo, goede middag,

Vrijdag heb je de witte 250 cklasse gezien, en op/ aanmerkingen ed vastgesteld, okee

En nu za 30/4 heb ik de auto ter beoordeling bij gebr Verbroekke autospecials in Neunen laten zien, de gebroeders
ken ik als

Vakmensen voor kleur, en hun kunnen speciaal kleurnuanceringen maken, zijn broers van een vriend van familie.

lK heb ze gezegd, ik meen dat ie schade heeft gehad, kijk er naar en wat ik je moet betalen betaal ik.

Ze hebben kruislings gemeten onder de motorkap en dat geeft verschillen, rechterscherm is anders gekit dan linker,
onder de "kunststof'

Afdekking L en R is goed te zien dat het door werkzaamheden er anders uitziet, de afplaktape zagen ze ook en

andere bout situatie L en R

En de Rechtersteun voorfront is nieuwer dan de Linker.

Moter / of schokbrekersteunpunt R is duidelijk lak vanafgebladderd door "opdonder", op meerdere plaatsen R

zichtbaar dat schuurstof

In de lak is, door werkzaamheden.

De afdekkappen onder de auto zijn niet losgemaakt, maar mischien nodig / wenselijk.

,K kom graag, is het mogelijk om in te plannen zo spoedig mogelijk?

Mijn zienswijze is dat; van de zwart op wit verklaring van de Verkoper:: ( deze auto kopen wij rechtstreeks van de

fabriekvan Mercedes Benz in Duitsland in,

Ze staan dan ook nog in Duisland, levertijd ongeveer 6 weken, eerste eigenaar en nooit schade gehad, gr Sander.)
er niks van klopt.

Mijn zienswijze is;

De handelswaarde is van een heel andere orde, en bpm getal aantoonbaar eveneens.

Bel mij even voor af te spreken.

Met vriendelijke groet,

Onderzoeksplicht
Bij de koop van een nieuw product mag je er vanuit gaan dat deze de eigenschappen heeft die 
voor een normaal gebruik nodig zijn. Bij de koop van een gebruikt product zoals een 
tweedehands auto mag je daar niet zomaar vanuit gaan. De koper heeft dan zelf de verplichting 
om de auto te onderzoeken.
Dit is een vervelende regel omdat sommige autobedrijven zich daarom van de domme houden 
wanneer u vragen steld over een auto. U bent immers zelf verantwoordelijk voor het onderzoek 
naar de occasion. Echter mag een verkoper niet liegen wanneer u vragen steld over de auto.
De onderzoeksplicht slaat op het maken van een proefrit en het vragen stellen aan de verkoper.
Bijvoorbeeld: Heeft de auto schade gehad? Klopt de kilometerstand? Zijn er gebreken aan de 
auto?
Je mag bij de aankoop afgaan op wat de verkoper over het product vertelt. 

Informatieplicht
De verkoper heeft een informatieplicht. Hij moet je informeren over bestaande gebreken, voor 
zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Blijkt een auto bijvoorbeeld achteraf een 
schadeverleden te hebben die de verkoper heeft verzwegen terwijl de auto door hem zelf is 
gerepareerd dan kunt u de verkoop daarop terugdraaien.
Een particuliere verkoper is minder deskundig dan een professional. Daarom wordt er in dat 
geval meer onderzoek verwacht van de koper, bijvoorbeeld door middel van een 
aankoopkeuring.

Dwaling
Heeft de verkoper u geen, te weinig of onjuiste informatie gegeven, terwijl hij kon weten dat die 
informatie belangrijk voor u was bij het sluiten van de koop? Dan kunt u de koop ongedaan 
maken vanwege dwaling.
Van dwaling is bijvoorbeeld sprake wanneer u een koopovereenkomst heeft getekend of een 
auto heeft gekocht, maar u had hierbij niet de goede informatie. Had u toen de goede 
informatie gehad, dan had u de overeenkomst niet gesloten. 
Bent u de dupe van dwaling? Dan moet u dit aantonen. Doe dit zo snel mogelijk want mocht de 
zaak voor de rechter komen dan zal deze kijken naar hoe snel u actie heeft ondernomen. U 
kunt een brief sturen naar de verkoper. 
In de brief zet u de volgende punten:
-Dat u verkeerde, of te weinig informatie had toen u de overeenkomst sloot.
-Dat u de overeenkomst niet zou hebben gesloten als u alle informatie had.
-Dat de verkoper verkeerde informatie heeft gegeven, of dat hij belangrijke informatie niet 
verteld heeft. (Of dat hij zelf ook geen goede informatie had, als u dat weet).
-Dat de verkoper wist dat bepaalde informatie voor u juist belangrijk was.
-Geef in de brief  aan dat u de overeenkomst vernietigt vanwege dwaling. 
-U heeft recht op uw geld terug, en geeft het product terug.
-Verzoek de verkoper u binnen 2 weken een bevestiging te sturen van het ontvangen van uw 
schrijven.



VADO Uden

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

VADO Uden <info@vadouden.nl>
vrijdag L5 januari 2016 0:19
'Sander.H iense@ ruttchen.nl'
bespreken

Hallo Sander, na veel pogingen en "spam,,

lk heb nu de lijst en je verhaal, die heb je verkocht van 14.910 goed gedaan voor jou.

I Voor de van 2O.02.20t5 met 21.378 heb ik bestudeerd en hij moet geen donker glas hebben vanaf tussenstijl bij

I achterzijramen, verder komt ie lager in prijs uit,

I Maar de auto is zoals ie is maar reken maar met circa l jaar dan kom je hoog uit.
I! Bespreek met je baas het volgend;

-- -lk ga vandaag voor b'ljbetaalprijs van maximaal 25.000 rond accoord bij deze.

Correspondentie maar even op sms O6229232t4

Met vriendelijke groet,

Jo van Dommelen

Brouwerstraat 14
5405 BK Uden

T +31 (0) 413 - 2s 01 85

^-tyl +31 (ol 6 - 22 92 32 L4

Ë info@vadouden.nl

I www.vadouden.nl

Misleiding en oneerlijke handelspraktijken
U bent misleid wanneer u te weinig of verkeerde informatie heb gekregen en daardoor een 
overeenkomst af heeft gesloten die u met de goede informatie niet had gesloten? Dit is een 
oneerlijke handelspraktijk. Voordat u een product of dienst koopt, moet een ondernemer u 
alle belangrijke informatie geven over het product of de dienst.
De informatie moet volledig en duidelijk zijn. De informatie mag niet worden 'verstopt'. U 
hebt deze informatie namelijk nodig om een goed besluit te kunnen nemen. Als een 
ondernemer u deze belangrijke informatie niet geeft, kan dat ook misleidend zijn.
Is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk? Dan kunt u de overeenkomst vernietigen, als 
u daardoor een overeenkomst hebt gesloten die u zonder de oneerlijke handelspraktijk niet 
zou hebben gesloten. Vernietigen van de overeenkomst betekent dat u de overeenkomst 
ongedaan maakt. Bespreek uw klacht eerst met de verkoper. Probeer samen een oplossing te 
vinden. Lukt dit niet? Schrijf de verkoper dan een brief met daarin uw klacht. U kunt de brief 
aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat de brief is gestuurd. 
Zet in deze brief de volgende informatie:
-Dat u geen goede informatie had toen u de overeenkomst sloot. Of dat er sprake is van 
agressieve verkoop en dat dit een oneerlijke handelspraktijk is;
-Dat als u dat had geweten, u de overeenkomst niet had gesloten, dat u daarom de 
overeenkomst vernietigt
-Dat u binnen een redelijke termijn een reactie wilt van de ondernemer. Bijvoorbeeld binnen 
twee weken

Komt u er niet uit? En hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u die ook inschakelen.
Heeft u geen rechtsbijstand dan kunt u zelf een prosedure starten.

Klachten bij instanties indienen.

ACM
Ook kunt u een klacht indienen bij het ACM die zal kijken of de wet is overtreden en zo nodig 
actie ondernemen.
https://www.acm.nl/nl/
De acm zal niet namens u een zaak starten maar kijkt alleen of er sprake is van oneerlijk 
handelen en mogelijk een boete opleggen. Dit heeft alleen als gevolg dat het autobedrijf in het 
vervolg niet snel dezelfde fout zal maken en dan andere autokopers niet ook gedupeerd 
worden.

Geschillencommisie
https://www.afm.nl/
Leg uw klacht voor aan De Geschillencommissie. Dat kan alleen als de verkoper is aangesloten 
bij een brancheorganisatie die toegang geeft tot De Geschillencommissie. Of als de verkoper 
rechtstreeks is ingeschreven bij De Geschillencommissie. Kijk voor meer informatie op de 
website van De Geschillencommissie.
https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer



W@ Solsenbroek dh Fartnsrfi

J. van Dommelen
Brouwerstraat 14

5405 BK UDEN

Heumen,3 mei2016
Onderwerp: Schadeverleden Mercedes-Benz C250 AMG Styling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Geachte heer Van Dommelen,

Conform uw opdracht van 29 apriljl. gelieve u hierbij mijn rapport van bevinding aan te treffen:

Aanleidins:

Op of omstreeks L6 februari 2016 heeft u bij Ruttchen Mercedes-Benz B.V. te Dordrecht navolgend

omschreven automobiel aangeschaft:

De auto is u als jong gebruikte Mercedes-Benz 'Jahres-wagen" geleverd. Daarbij is u verzekerd, zo

heeft u ons meegedeeld, dat de "rechtstreeks van de Mercedes-Benz afkomstige jahres-wagen nooit
schade heeft gehad." U heeft 6 weken op uw bestelde auto moeten wachten.

Nadat de auto door de dealer aan u is afgeleverd, wordt u gewezen op een aanzienlijk kleurverschil

tussen voorbumper en aanliggende delen. Bij nadere inspectie vallen u eveneens de wel erg krappe

naden tussen de delen op. U twijfelt over het schadeverleden en verzoek, om onze bevindingen in

een rapportage weer te geven. Op 29 apriljl. heeft u de auto aan mij getoond.

Merk:
Type:
VIN:
Kenteken:
DET:

Km.stand:

tsolscrrbrock & Partners B.V

Bokier 7
6582 BZ IT.EI-Ifo1.EN

Mercedes-Benz
C250 Bluetec DieselAMG Styling
wDD205008rFt67401.
JD-372-D
20-02-2015
28.123 km

" |',. + 31 - (0)24-6 632202
F. +31 -(t.l)Br{ -21446t14

li, irrfotoibbparhrcrs. nI
L. wlvrv.bbpartncrs.nl

KvK Nijrnegen 091583?t;

RaboBank: 1 1.89.68.5115

Levt ringsvoonvaarcleir
wr.rrdcn u rrp aanvraag
kx:g<:zonclerrr.

Reviews schrijven
Schrijf een review over het autobedrijf waar u de auto heeft gekocht.
Een slechte review kan een druk middel zijn om een verkoop te ontbinden.
Er zijn een tal van review sites voor autobedrijven.
Omdat deze review sites steeds vaker worden gebruikt voordat iemand een auto koopt 
kan een slechte review de zaken van een autobedrijf negatief beinvloeden.
Hierdoor wordt een autobedrijf gedwongen om een klantvriendelijke oplossing te 
bieden.

ANWB stappenplan
Ook de ANWB heeft een stappenplan opgesteld met stappen die u kunt nemen om een 
verkoop van een auto terug te draaien:
http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/
stappenplan-klachten-na-aankoop

             Volgende miskoop voorkomen

Om een miskoop in de toekomst te voorkomen kunt u het beste zoveel mogelijk 
ondezoek doen naar een voertuig voordat u deze koopt.
Het is belangrijk om altijd eerst een autoverleden rapport op te vragen bij 
autoverleden.nl. Daarin staan alle belangrijke punten over het verleden van de 
auto zoals o.a. het schadeverleden. Een voorbeeld rapport kunt u inzien via deze 
link: http://www.autoverleden.nl/upload/voorbeeld/voorbeeld_rapport_opt.pdf
Ook kunt u ons ebook "Tips bij een auto kopen" gratis downloaden:
http://www.autoverleden.nl/info/tips_bij_een_auto_kopen.php
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