
 
ADDENDUM BESTELBON 

 
VOORWAARDEN  

 « 90 DAGEN BEDENKTIJD » 
 
 
 

1. Algemeen  
 
OPEL BELGIUM (Bourgetlaan 20/2 – 1130 Brussel – KBO 0404.957.875) en de DEELNEMENDE 
CONCESSIEHOUDERS  (waarvan de lijst beschikbaar is  op www.opel.be) (hierna  « OPEL ») 
stellen u (« U” of de « Klant ») voor om uw nieuw elektrisch voertuig OPEL CORSA E of OPEL 
MOKKA E (het “Voertuig”) gedurende 90 dagen of 3.000 kilometer te testen. Indien U niet 
tevreden bent, neemt OPEL het Voertuig terug mits de bestelling van een nieuw thermisch 
voertuig OPEL binnen de 45 dagen en de betaling van een deelname van 300 EUR (excl BTW) 
per begonnen maand voor het gebruik van het Voertuig. De voorwaarden van deze terugname 
door OPEL worden hierna nader gedetailleerd.  
 
 

2. Geldigheid van het aanbod 
 
Huidig aanbod is uitsluitend van toepassing op nieuwe elektrische voertuigen OPEL, modellen 
« CORSA E » of « MOKKA E », die besteld worden bij een DEELNEMENDE CONCESSIEHOUDER 
(zie www.opel.be) tussen 12 mei 2021 en 30 juni 2021. Dit aanbod wordt voorbehouden aan 
particulieren, zelfstandigen en vennootschappen, met uitsluiting van de verhuur- en 
leasingbedrijven of gelijkaardige bedrijven.  
 

3. Inschrijving op het aanbod 
 

De inschrijving op huidig aanbod wordt van kracht door de ondertekening van de huidige 
voorwaarden door de Klant, die noodzakelijkerwijs de eindkoper is van het Voertuig. Huidig 
aanbod moet ten laatste onderschreven zijn bij de ondertekening van de bestelbon van het 
Voertuig. Het is niet meer mogelijk om op huidig aanbod in te schrijven na de ondertekening 
van de bestelbon van het Voertuig. Huidig aanbod kan slechts éénmaal door de Klant 
onderschreven worden.  
 

4. Voorwaarden voor de terugname van het Voertuig door  OPEL 
 
OPEL verbindt zich ertoe het Voertuig terug te nemen en zijn aankoopprijs terug te betalen 
voor zover huidig aanbod geldig door de Klant werd onderschreven en een nieuw voertuig 
OPEL met thermische motor (benzine, hybride of diesel) wordt besteld binnen de 45 dagen 
van de formalisering van de terugname (de “Formalisering”). De naam op de bestelbon van 
het elektrisch voertuig moet overeenstemmen met de naam op de bestelbon van het 
thermisch voertuig. De Formalisering betreft het verzoek van de Klant, schriftelijk, uitsluitend 
gestuurd op het e-mailadres van de Concessiehouder, waarbij de Concessiehouder verkoper 
wordt in kennis gesteld van het feit dat deze wederinkoop kan uitvoeren (verbreking van de 
verkoop) en dat het Voertuig mag worden teruggenomen.  
 
Op het moment van de Formalisering behoudt OPEL zich wel het recht voor om het Voertuig 
niet terug te nemen indien één van de volgende voorwaarden zich voordoet: 
 



a. Het Voertuig vertoont meer dan 3.000 kilometer op de teller; 
b. Het Voertuig werd gedurende meer dan 90 dagen in het verkeer gesteld; het 

inschrijvingsbewijs geldt hiertoe als bewijs.  
 

Indien de voorwaarden voor de terugname zijn vervuld, wordt het Voertuig door de Klant 
fysisch teruggegeven in de lokalen van OPEL op het ogenblik van de levering van het 
thermisch voertuig of ten laatste 135 dagen na de datum van inverkeerstelling van het 
Voertuig, waarvoor het Inschrijvingsbewijs als bewijs geldt. De teller van het Voertuig mag dan 
niet meer dan 5.000 kilometer tellen. De fysische teruggave van het Voertuig die wordt 
vastgesteld door de ondertekening van de ontvangstbevestiging door OPEL, brengt de 
overdracht van de eigendom en de risico’s van het Voertuig van de Klant aan OPEL met zich 
mee.  
 
 
Op het moment van de effectieve teruggave van het Voertuig aan OPEL, behoudt OPEL zich 
weliswaar het recht voor om het Voertuig niet terug te nemen indien één van de volgende 
voorwaarden zich voordoet : 
a. Het Voertuig is  niet in perfecte staat. Indien schade wordt vastgesteld, wordt de 

terugname afhankelijk gesteld van het feit dat het Voertuig voorafgaandelijk door de Klant 
en op zijn kosten wordt hersteld. Een voertuig in perfecte staat wordt beschouwd als een 
voertuig dat beantwoordt aan de norm RENTA ((https://www.renta.be/nl/norme-renta). 
Indien de Klant in gebreke blijft om het Voertuig in perfecte staat terug te geven, zal OPEL 
een minwaarde toepassen ingevolge de schade aan het Voertuig, die bepaald wordt op 
basis van objectieve criteria buiten elke controle van OPEL en de Klant, te weten de 
INFORMEX-norm.  

b. De eigendom van het Voertuig werd overgedragen aan een derde (bvb doorverkoop), het 
Voertuig wordt belast met een zekerheid (bvb pand) of persoonlijke rechten werden 
toegekend aan derden (bvb verhuur); 

c. Het nieuw persoonlijk OPEL voertuig met een thermische motor (benzine of diesel) werd 
niet ingeschreven binnen de termijn van 45 dagen volgend op de Formalisering.   

 
  

 
5. Modaliteiten van terugbetaling van de prijs van het Voertuig 

 
Binnen de 5 werkdagen van de ondertekening van de ontvangstbevestiging, stelt OPEL een 
creditnota op voor de initiële waarde van aankoop van het Voertuig, onder voorbehoud van 
de toepassing van een minwaarde wegens de staat van het Voertuig die wordt vastgesteld op 
basis van de hierboven weergegeven objectieve criteria. De terugbetaling van de aankoopprijs 
van het Voertuig gebeurt door hetzelfde betalingsmiddel te gebruiken als datgene dat werd 
gebruikt voor de aankoop. Het is echter mogelijk om de verrichting uit te voeren met gebruik 
van een ander betalingsmiddel, op voorwaarde dat het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 
van OPEL wordt bekomen en dit geen bijkomende kosten met zich meebrengt voor OPEL. 
 
 

  



6. Vergoeding voor de terbeschikkingstelling ten laste van de Klant  
 
In geval van terugname van het Voertuig door OPEL, is de Klant een vergoeding voor de 
terbeschikkingstelling van het Voertuig verschuldigd gelijk aan een forfaitair bedrag van 300,00 
EUR excl BTW per begonnen maand. Deze vergoeding wordt berekend vanaf de datum van de 
inverkeerstelling van het Voertuig, waarbij het inschrijvingsbewijs als bewijs geldt en blijft 
verschuldigd tot aan de effectieve teruggave van het Voertuig in de lokalen van OPEL, waarbij 
de ondertekening van de ontvangstbevestiging als bewijs geldt. Deze vergoeding voor de 
terbeschikkingstelling wordt afgetrokken van de commerciële korting die door OPEL wordt 
toegepast op de prijs van het besteld nieuw thermisch Voertuig.  
 
 

7. Toepassing van de commerciële acties en de terugnamepremies 
 

Bij de aankoop van het nieuw thermisch voertuig kiest de Klant om ofwel retroactief de 
commerciële actie toe te passen die van toepassing was bij de aankoop van het eerste Voertuig 
(elektrisch) ofwel de commerciële actie toe te passen die van toepassing is op het ogenblik van 
de aankoop van het tweede voertuig (thermisch).  
Indien de Klant de voorwaarden vervult om te genieten van een terugnamepremie voor het 
eerste Voertuig, zal OPEL deze premie toepassen bij de aankoop van het tweede thermisch 
voertuig.  
 

8. Administratieve kosten ten laste van de Klant  
 
Alle mogelijke administratieve kosten die verbonden zijn aan de inverkeerstelling en het bezit 
van het Voertuig (elektrisch) en van het thermisch voertuig, meer bepaald -zonder limitatief 
te zijn- de belastingen op inverkeerstelling, de verkeersbelasting, de inschrijvingskosten, de 
verzekeringspremies en belastingen hierop, de kosten voor de installatie van een laadpaal, 
blijven exclusief ten laste van de Klant. De Klant wordt erover ingelicht dat hij van de bevoegde 
administratie de terugbetaling kan bekomen, pro rata temporis, van de verkeersbelasting die 
wordt betaald voor een volledig jaar. 
 
 
 
 


