
 
7.  Het Herroepingsrecht  
 
7.1  Omdat de koop ‘op afstand’, via elektronische weg, tot stand is gekomen heeft u recht op een bedenktijd 

van 14 dagen.  
 
U mag, binnen deze termijn van 14 dagen de Koopovereenkomst ontbinden. U hoeft hierbij geen reden aan te 
geven. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het voertuig heeft ontvangen  
 
7.2  U kunt, binnen 14 dagen zoals omschreven in dit artikel, gebruik maken van het Herroepingsrecht door het 

herroepingsformulier te gebruiken dat bij de Koopovereenkomst is gevoegd of zelf schriftelijk aangeven 
dat u gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht. Wanneer Alphabet de schriftelijke herroeping 
heeft ontvangen stuurt Alphabet u per omgaande een ontvangstbevestiging.  

 
7.3  Het voertuig wordt door Alphabet, binnen 14 dagen nadat de mededeling van herroeping door Alphabet is 

ontvangen, opgehaald. De kosten hiervan zijn voor rekening van u.  
 
7.4  Het voertuig wordt, voorafgaand aan het transport, gecontroleerd. De rapportage hiervan over de staat 

van het voertuig wordt door u voor akkoord ondertekend.  
 
Verplichtingen tijdens de bedenktijd  
7.5  Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het voertuig. U zal het voertuig slechts gebruiken in 

de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het voertuig vast te stellen. Het 
uitgangspunt hierbij is dat u het voertuig slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een offline- 
winkel zou mogen doen. U kunt tijdens de bedenktijd beperkt gebruik mag maken van het voertuig. Dit om 
waardevermindering gedurende de bedenktijd te voorkomen. Alphabet zal alle waardevermindering van 
het voertuig als gevolg van gebruik dat verder gaat dan gebruik wat nodig is om de aard, de kenmerken en 
de werking van het voertuig vast te stellen bij u in rekening brengen.  

 
Concreet betekent het voorgaande dat u tijdens de bedenktijd in geen geval meer dan 100 kilometer met het 
voertuig mag rijden.  
 
Meerkilometers staan in verhouding tot een waardevermindering van € 3,- (zegge: drie euro) per kilometer en 
worden bij u in rekening gebracht;  
-  Eventuele schade aan het voertuig veroorzaakt door gebruik dat verder gaat dan het gebruik dat nodig is 

om de auto uit te testen, wordt op u verhaald. De hoogte van de schade wordt vastgesteld door een 
schade expert ingeschakeld door Alphabet en wordt vervolgens bij u in rekening gebracht.  

 
Het door de schade expert vastgestelde waardevermindering wordt verrekend met de door Alphabet 
terug te storten Koopsom. Dit geldt eveneens voor de gereden meerkilometers.  

 
7.6  Alphabet gaat over tot terugbetaling van de Koopsom binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de 

herroepingsverklaring nadat Alphabet het voertuig heeft opgehaald.  
 
7.7 Alphabet gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een 

andere methode. De terugbetaling is kosteloos. 


