ALGEMENE VOORWAARDEN MOTO ADONIS
Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
1. Onder “Moto Adonis” wordt verstaan: Moto Adonis met KvK-nummer 54273382.
2. Onder “de klant” wordt verstaan: degene met wie de Moto Adonis een overeenkomst
sluit of degene die een aanbieding of offerte ontvangt van Moto Adonis.
3. Onder “de overeenkomst” (van opdracht) wordt verstaan: de overeenkomst tussen
Moto Adonis en de klant.
4. Onder “(verkoop)prijs” of “vergoeding” wordt verstaan: de door de klant aan Moto
Adonis verschuldigde tegenprestatie voor zijn werkzaamheden of de koopprijs voor
motorvoertuigen of onderdelen.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de klant en
Moto Adonis.
2. Als de klant ook (algemene) voorwaarden gebruikt, dan zijn deze niet van toepassing,
omdat alleen de algemene voorwaarden van Moto Adonis van toepassing zijn en dus
vóór gaan.
3. Moto Adonis mag wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden. De klant
wordt op tijd van deze nieuwe tekst op de hoogte gebracht. Als de klant uitdrukkelijk
niet akkoord wil gaan met deze wijziging, dan blijft de aanvankelijke versie van deze
voorwaarden van kracht.
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Moto Adonis en de klant, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken door Moto
Adonis.
5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de overeenkomsten van de klant,
wanneer er derden moeten worden betrokken.
6. Indien de klant bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan zijn zij allemaal voor het
gehele deel (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen richting
Moto Adonis.
7. Als Moto Adonis niet snel nakoming verlangt, dan wil dat niet zeggen dat de nakoming
vervalt. De vordering blijft altijd staan.
8. Als Moto Adonis al eens eerder zaken heeft gedaan met de klant, kan de klant niet
stellen dat hij de algemene voorwaarden niet kende of dat zij niet ter hand waren
gesteld.
Artikel 3 – Offerte
1. Moto Adonis kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, als de klant
kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Moto Adonis zijn vrijblijvend, waarbij Moto Adonis
nooit tot acceptatie van dienstverlening verplicht kan worden en bij weigering, geen
reden van de weigering hoeft op te geven.
3. Acceptatie moet altijd schriftelijk door Moto Adonis worden bevestigd.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Moto Adonis daaraan niet gebonden.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
Artikel 4 – Werkwijze en vergoedingen
1. De bedrijfsactiviteiten van Moto Adonis bestaan o.a. uit het adviseren, ontwerpen en
uitvoeren van “custom” aanpassingen aan motorvoertuigen en in de hoofdzaak
motorfietsen. De onderstaande werkwijze is ter verduidelijking wat de gangbare
procedure is. De klant kan aan deze werkwijze geen rechten ontlenen indien hier in de
praktijk van wordt afgeweken.
2. In eerste instantie vindt er een vrijblijvend gesprek plaats tussen Moto Adonis en de
(toekomstige) klant.
3. Op basis van dit gesprek, zal een schriftelijke offerte worden opgemaakt voor de koop
en de te verlenen diensten. Indien de offerte schriftelijk wordt geaccepteerd door de
klant, is de overeenkomst gesloten.
4. De prijs of vergoeding wordt bepaald in de aan de klant verzonden offerte. Indien de
klant akkoord gaat met de offerte, dan is direct een voorschot van 75% van de totaalprijs
in de overeengekomen offerte verschuldigd.
5. Moto Adonis start pas met de werkzaamheden wanneer dit voorschotbedrag (75% van
de totaalprijs) is ontvangen door Moto Adonis.
6. Nadat het motorvoertuig opgeleverd kan worden (of het anders overeengekomene),
ontvangt de klant een factuur waarbij de overige 25% (en eventuele andere onderdelen
die nog niet gefactureerd waren) betaald dient te worden binnen zeven dagen na
ontvangst van de factuur. Pas bij voldoening van de totaalprijs (dus inclusief het
restbedrag van 25%) zal het eindproduct (de motorfiets of het motorvoertuig) worden
meegegeven aan de klant.
7. Wijzigingen in belastingen of heffingen vanuit de overheid, worden altijd doorberekend.
Artikel 5 - De overeenkomst van opdracht
1. Moto Adonis kan bij de uitvoering van de overeenkomst anderen (derden) betrekken,
bijvoorbeeld door bepaalde delen van de overeenkomst uit te besteden. Bij het door
Moto Adonis inschakelen van derden zal de klant slechts deze derden aansprakelijk
stellen. De klant vrijwaart Moto Adonis van aansprakelijkheid bij het inschakelen van
derden.
2. De klant zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan Moto Adonis worden verstrekt.
3. Moto Adonis zal zich zo goed mogelijk inspannen om het door de klant gewenste
resultaat te bereiken. Dit is een inspanningsverplichting van Moto Adonis en geen
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resultaatsverplichting. Moto Adonis kan geen garantie bieden voor een door de klant
gewenst resultaat. Indien het resultaat uitblijft, ontslaat dit de klant dus niet van zijn
verplichtingen jegens Moto Adonis.
Indien de klant in aanmerking komt voor een object waarvoor een bepaalde vergunning
is vereist, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de
klant zelf.
Alle uitingen van Moto Adonis zijn onder voorbehoud van wijzigingen
De overeenkomst geldt alleen tussen de klant en Moto Adonis, met terzijdestelling van
de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

Artikel 6 – Annulering, leveringstermijn en eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De klant heeft het recht om de koop binnen veertien dagen na de totstandkoming van
de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Echter, indien er dan al wel
(gepersonaliseerde) onderdelen zijn besteld, dan dienen deze wel afgenomen en
betaald te worden aan Moto Adonis.
2. In de overeenkomst wordt een vermoedelijke leveringsdatum vermeld, maar dit is
slechts een indicatie.
3. Indien het motorvoertuig (of ander object) niet binnen vier weken na levering (althans
na het bericht van Moto Adonis dat het voertuig of object opgehaald kan worden) wordt
opgehaald door de klant, dan is Moto Adonis gerechtigd stallingskosten in rekening te
brengen van 60 euro per maand.
4. Het (om te bouwen) motorvoertuig (of ander object) blijft eigendom van Moto Adonis,
zolang de klant al hetgeen dat hij verschuldigd is aan Moto Adonis niet volledig heeft
voldaan.
5. Moto Adonis behoudt zich de eigendom voor van elke door haar aan de klant
afgeleverde en nog af te leveren zaak totdat zij volledige voldoening heeft verkregen
van:
i) de koopprijs die de klant op grond van de overeenkomst verschuldigd is en;
ii) de prijs die de klant op grond van de overeenkomst verschuldigd is voor
werkzaamheden in verband met het af te leveren motorvoertuig of zaak en;
iii) al hetgeen de klant haar schuldig is wegens het tekortschieten in de nakoming van
een overeenkomst als hiervoor bij i of ii bedoeld.
6. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van een betalingsverplichting zoals
hiervoor aangegeven, of Moto Adonis een gegronde reden heeft om te vrezen dat
de klant daarin te kort zal schieten, is Moto Adonis gerechtigd iedere zaak
waarvan zij zich de eigendom heeft voorbehouden terug te nemen, ook als de
zaak reeds is bevestigd in of aan een zaak die in eigendom toebehoort aan de
klant of aan een ander.
7. Na terugname van een zaak die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zal
Moto Adonis de klant crediteren voor de waarde die de zaak in het economisch
verkeer heeft, welke waarde nooit hoger zal zijn dan de overeengekomen
koopprijs verminderd met alle kosten die Moto Adonis te dragen heeft gekregen
in verband met het tekortschieten dat aanleiding gaf voor de terugname,
daaronder begrepen de kosten van de terugname en van alle daarmee verband
houdende werkzaamheden.
8. Zolang de in het hiervoor omschreven eigendomsvoorbehoud van kracht is, dient
de aan dat voorbehoud onderworpen zaak voor eigen rekening toereikend
verzekerd te zijn tegen de gebruikelijke risico’s. Als de zaak een motorvoertuig is,
dan is een toereikende verzekering een WA-verzekering die casco dekking biedt.
9. Moto Adonis kan het retentierecht uitoefenen op het motorvoertuig (of het object)
indien en voor zolang als de klant de kosten van de (al dan niet eerdere) werkzaamheden
of onderdelen van het motorvoertuig of object niet in zijn geheel voldoet.
Artikel 7 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. Als de klant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst (waaronder deze
algemene voorwaarden) niet op tijd of niet volledig nakomt, mag Moto Adonis over
gaan tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst. Dit geldt ook als Moto
Adonis goede grond heeft om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal
nakomen.
2. Als de uitvoering van de overeenkomst - op grond van dit artikel - door Moto Adonis
wordt opgeschort, mag Moto Adonis de door de vertraging gemaakte extra kosten aan
de klant in rekening te brengen.
3. Moto Adonis mag de overeenkomst ontbinden als er iets voorvalt waardoor de
(uitvoering van de) overeenkomst onmogelijk is geworden, of als instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Moto Adonis kan worden gevraagd.
4. Als Moto Adonis de overeenkomst - op grond van dit artikel - opschort of ontbindt, hoeft
Moto Adonis geen schadevergoeding aan de klant te betalen.
5. Indien de overeenkomst door Moto Adonis wordt ontbonden, omdat de klant niet
betaalt (of op een andere manier in verzuim is) dan heeft Moto Adonis recht op een
schadevergoeding van de opgelopen schade, zoals bijvoorbeeld van de gemaakte
kosten.
6. In geval van een (aanvraag of een aankomend) faillissement, surséance, schuldsanering
of beslaglegging ten aanzien van de klant, mag Moto Adonis vrijelijk en direct de
overeenkomst opzeggen, zonder een schadevergoeding te hoeven betalen. De
vorderingen van Moto Adonis zijn dan direct opeisbaar.
Artikel 8 – Overmacht
1. Moto Adonis hoeft de overeenkomst niet na te komen als er sprake is van overmacht.
2. Bij overmacht gaat het om een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van
Moto Adonis en ook niet wanneer de omstandigheid om andere redenen niet (zoals
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volgens de wet) voor rekening van Moto Adonis komt. Het gaat daarbij om alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Moto Adonis geen invloed
kan uitoefenen, maar waardoor Moto Adonis niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen.
Onder overmacht vallen bijvoorbeeld ook: zieke werknemers, arbeidsongeschiktheid,
storingen en werkstakingen.
Moto Adonis heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, als de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
Moto Adonis zijn overeenkomst had moeten nakomen.
Moto Adonis kan de nakoming opschorten gedurende de overmacht situatie.
Als Moto Adonis door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst maar voor een
deel kan nakomen of is nagekomen, dan mag Moto Adonis dat nagekomen deel apart
factureren, alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 – Betalingstermijn
1. Betaling door de klant moet binnen zeven dagen na factuurdatum zijn gedaan. Moto
Adonis zal aangeven op welke wijze en in welke valuta dit moet worden gedaan.
2. Wordt binnen de aangegeven termijn niet betaald, dan is de klant in verzuim. De klant
is dan wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bovendien wordt de levering van het
product of het motorvoertuig opgeschort zolang de factuur niet volledig is voldaan.
3. Als de klant zijn rekening niet of te laat betaalt, dan komen alle juridische kosten die
daardoor ontstaan, voor rekening van de klant. Hieronder vallen bijvoorbeeld:
(buiten)gerechtelijke kosten, incassokosten en executiekosten.
Artikel 10 – Garantie en verzekering
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, accijnzen of andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders vermeld. Moto Adonis mag -na het verstrijken van
de aanbieding of offerte- nieuwe wijzigingen in belastingen, accijnzen of
heffingen, altijd doorberekenen aan de klant.
2. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verband
houdende bijkomende kosten (bijvoorbeeld wegens montage, keuring, rij
klaarmaken, aflevering en verzending) niet in de prijs inbegrepen, tenzij
uitdrukkelijk overeengekomen.
3. Moto Adonis mag, als zij met de klant een niet vaste koopprijs is
overeengekomen, prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in prijsbepalende
factoren (waaronder wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen, valutakoersen,
grondstoffen en materialen) steeds aan de klant doorberekenen.
4. Moto Adonis geeft 12 aantal maanden garantie op de werkzaamheden die zijn
verricht door Moto Adonis, na de levering van het voertuig.
5. Op nieuwe motorvoertuigen, nieuwe onderdelen en nieuwe materialen is geen
andere garantie van toepassing dan de garantie die daarop eventueel wordt
gegeven door de fabrikant of importeur, onverminderd de wettelijke rechten die
een particuliere klant in geval van koop op een roerende zaak heeft.
6. Moto Adonis geeft geen garantie op gebruikte motorvoertuigen, op gebruikte
onderdelen of gebruikte materialen, onverminderd een eventueel nog geldende
garantie die afgegeven is door de fabrikant of importeur. Tenzij anders is
overeengekomen.
7. Iedere vorm van garantie vervalt, indien de klant niet direct na het constateren
van het gebrek, dit bij Moto Adonis meldt. Garantie vervalt ook indien Moto
Adonis niet in de gelegenheid gesteld wordt om het gebrek te verhelpen.
Garantiewerkzaamheden die niet door Moto Adonis zelf worden uitgevoerd
worden niet vergoed, mits schriftelijk anders overeengekomen.
8. Tenzij er sprake is van volledige revisie geeft Moto Adonis geen garantie op
mechanische of elektrische onderdelen.
9. Indien een motorvoertuig of object opgeslagen wordt, is dit slechts verzekerd
voor de dagwaarde van het motorvoertuig of object, tenzij er een taxatierapport
aanwezig is.
Artikel 11 – Vervangen onderdelen en materialen
1. Tenzij anders is overeengekomen, worden onderdelen of materialen die in het
kader van de aan Moto Adonis opgedragen werkzaamheden vervangen en/of die
na uitvoering van de werkzaamheden overblijven, eigendom van Moto Adonis,
voor zover zij niet reeds aan haar in eigendom toebehoren.
2. Als partijen zijn overeengekomen dat onderdelen of materialen als bedoeld in lid
1 eigendom blijven of worden van de klant, moet de klant die onderdelen of
materialen bij aflevering van de zaak waaraan Moto Adonis werkzaamheden
heeft verricht voor eigen rekening en risico meenemen of (laten) afvoeren.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid en schade
1. Indien de klant de overeenkomst niet nakomt, dan is hij aansprakelijk voor alle schade
die daaruit voortvloeit.
2. Als Moto Adonis aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat
in deze bepaling is geregeld.
3. Moto Adonis is niet aansprakelijk voor schade of onvolkomenheden welke niet door
Moto Adonis is veroorzaakt en achteraf door de klant is ontdekt.
4. Als de klant Moto Adonis opdraagt om werkzaamheden te verrichten aan een
motorvoertuig of ander object, is hij verplicht haar tijdig voor aanvang van die
werkzaamheden te informeren over eventueel reeds door anderen aan dat

motorvoertuig (of object) aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de
fabrieksspecificaties waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, aanpassingen aan het
motormanagement, motoronderdelen, wielgeometrie, schokbrekers, veren, bumpers,
spoilers en andere carrosseriedelen. Schade die ontstaat door niet naleving van deze
verplichting blijft in alle gevallen voor rekening van de klant.
5. Als - na uitvoering van een opdracht van de klant – onverwachte of vervroegde of hevige
slijtage aan de (onderdelen van) een motorvoertuig optreedt, en eventuele fabrieks- of
importeursgarantie komt te vervallen en/of ander nadeel voor de kant ontstaat,
(waaronder ook fiscaal nadeel) dan blijft deze schade in alle gevallen voor rekening van
de klant.
6. Moto Adonis is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de klant onjuiste
of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
7. Moto Adonis is niet aansprakelijk voor schade door diefstal of verlies van zaken ongeacht
of die zaken in eigendom toebehoren aan de klant, dan wel aan een derde.
8. De klant betreedt de werkplaats op eigen risico. Moto Adonis is in geen geval
aansprakelijk voor ongevallen of letsel die zijn opgelopen op of rond de werkplaats van
Moto Adonis.
9. Moto Adonis is bij aansprakelijkheid, alleen aansprakelijk voor directe schade en voor
zover dit redelijke kosten betreffen. De noodzakelijkheid van de gemaakte kosten
(bijvoorbeeld voor het beperken van verdere schade) dient wel eerst aangetoond te
worden.
10. Moto Adonis is dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, ladingsschade,
kosten voor repatriëring, kosten voor vervangend vervoer, immateriële schade of
schade door bedrijfsstagnatie. Tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Moto Adonis.
11. Mocht Moto Adonis aangesloten zijn bij een verzekering die schade dekt, dan is
aansprakelijkheid van Moto Adonis beperkt tot maximaal het bedrag dat deze
verzekering uitkeert.
12. Als Moto Adonis aansprakelijk mocht zijn voor schade, en er is geen sprake van een
verzekering (of de verzekering keert niet uit) dan is aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal de hoogte van de factuur.
Artikel 13 – RDW-keuring en APK-plicht
1. Keuringen in het buitenland komen voor rekening van de klant.
2. Moto Adonis is niet aansprakelijk voor het (achteraf) (RDW-)afkeuren van een
motorvoertuig, tenzij hier uitdrukkelijk andere afspraken over zijn gemaakt met
de klant.
3. Indien en voor zover er sprake zal zijn van een APK-plicht voor motoren sluit Moto
Adonis iedere aansprakelijkheid uit en geeft, tenzij uitdrukkelijk anders is
afgesproken, geen garantie ten aanzien van een mogelijke keuring.
Artikel 14 – Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Moto Adonis partij is, is uitsluitend het Nederlands
Recht van toepassing en is uitsluitend een Nederlandse rechter bevoegd.
2. De rechter te Leiden is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dit anders voorschrijft.
3. Dit artikel geldt ook als een verbintenis (deels) in het buitenland wordt uitgevoerd of als
een betrokken partij daar woont.
Artikel 15 – Vindplaats algemene voorwaarden
1. Deze
voorwaarden
zijn
in
te
zien
en
te
downloaden
op
www.motoadonis.com/algemenevoorwaarden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.
2. De (op bovengenoemde website) laatste geüploade versie is van toepassing op d e klant.

