


Voorwaarden Van Dorst Aankoopkeuring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 
 
1. In deze Voorwaarden Van Dorst Aankoopkeuring zijn de 

begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: 
VDA: Van Dorst Automotive B.V. 
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
in wiens opdracht en voor wiens rekening door VDA 
keuringsdiensten worden verleend. 
Van Dorst Aankoopkeuring: een autokeuring uitgevoerd 
door VDA. 

2. De Voorwaarden Van Dorst Aankoopkeuring zijn van 
toepassing op iedere overeenkomst tussen VDA en 
Opdrachtgever met betrekking tot Van Dorst 
Aankoopkeuringen. 

 
 
 
Artikel 2. Algemeen 
 
1. Een Van Dorst Aankoopkeuring is een hulpmiddel om 

inzicht te krijgen in de technische toestand van een 
voertuig. 

2. VDA zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. VDA neemt bij de uitvoering van de diensten 
de daarop van toepassing verklaarde wettelijke 
voorschriften in acht. 

 
 
 
Artikel 3. Van Dorst Aankoopkeuring 
 
1. VDA geeft alvorens tot keuring over te gaan inzicht in de 

controlepunten binnen het keuringsprogramma/de 
afzonderlijke keuringsopdracht. 

2. VDA verstrekt na afloop van de keuring aan de 
Opdrachtgever een keuringsrapport waarin zij haar 
bevindingen over de technische toestand van het 
voertuig vermeldt. 

3. De Van Dorst Aankoopkeuring is een vaststelling van de 
technische toestand van het voertuig op een zeker 
moment, voor zover deze technische toestand kan 
worden vastgesteld op basis van een 
keuringsprogramma / afzonderlijke opdracht, binnen de 
technische mogelijkheden daartoe en ter beschikking 

zijnde hulp- en meetmiddelen. VDA staat, ongeacht de 
inhoud van het keuringsrapport, niet in voor een 
blijvende goede werking van het voertuig na een Van 
Dorst Aankoopkeuring. 

 
 
 
Artikel 4. Aansprakelijkheid 
 
1. VDA aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe 

schade mits deze aantoonbaar is veroorzaakt door 
onzorgvuldig handelen van haar zijde. 

2. Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische 
gebreken, die wel gesignaleerd hadden kunnen worden 
bij een voldoende zorgvuldige uitvoering van de 
betreffende Van Dorst Aankoopkeuring, aanvaardt VDA 
uitsluitend aansprakelijkheid tegenover de 
Opdrachtgever indien het voertuig aantoonbaar een 
gebrek had op het moment van keuren en tevens een 
controleonderdeel was van een keuringsprogramma / 
afzonderlijke opdracht. Deze aansprakelijkheid van VDA 
vervalt wanneer er na de keuring meer dan 7 dagen zijn 
verstreken of wanneer na de keuring meer dan 250 
kilometer met het voertuig is afgelegd. 

3. De in lid 2 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid is 
in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de 
herstelkosten aan het voertuig tot een maximum van € 
500,00 per voertuig. 

4. VDA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van een roetmeting, voor schade als gevolg van 
normaal en voor de keuring noodzakelijk gebruik van het 
voertuig en voor schade als gevolg van onjuiste 
aanwijzingen van de Opdrachtgever. 

5. Voor andere dan in dit artikel genoemde schade die 
Opdrachtgever mocht leiden, waaronder mede begrepen 
indirecte schade en gevolgschade, is VDA nimmer 
aansprakelijk. Onder indirecte schade en gevolgschade 
wordt in ieder geval begrepen bedrijfsschade, 
milieuschade en immateriële schade 

 
 
 
Artikel 5. Klachten 
 
1. Klachten moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval 

binnen zeven dagen na het ontstaan ervan, schriftelijk 
worden gemeld aan de betreffende Van Dorst vestiging. 
Klachten kunnen uitsluitend in behandeling worden 
genomen indien aan het voertuig nog geen reparaties 
zijn verricht. 

 
 
 
Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillencommissie 
 
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen VDA en 

Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

2. Geschillen worden voorgelegd aan de 
geschillencommissie voertuigen. Partijen zijn gehouden 
zich maximaal in te spannen een geschil in onderling 
overleg te beslechten alvorens een beroep op een 
rechter te doen. 

 
 

 

V
er

si
e:

 f
eb

ru
ar

i 2
01

2 


