
Actievoorwaarden Autotelex inruilwaarde  
 

Artikel 1.  Algemeen. 

1.1. Afhankelijk van de staat van uw huidige auto behouden wij het recht de inruilwaarde te 

wijzigen. Aan alle genoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend; 

1.2. De AutoTelex taxatiewaarde is uitsluitend gebaseerd op het kenteken en de kilometerstand. Het 

is daarom een globale inschatting, welke mogelijk positief of negatief kan afwijken van de 

uiteindelijke waarde na een uitgebreide taxatie; 

1.3. Elke taxatie die afgegeven wordt middels onze site is een taxatie gebaseerd op wat u ons over 

de auto aan informatie heeft gegeven, dit hoeft niet de prijs te zijn waar wij de Auto eventueel 

voor zouden willen kopen; 

1.4. Nadat u uw taxatie inruilwaarde heeft ontvangen, kunt u een afspraak maken voor een 

uitgebreide inspectie bij ons in het dealerbedrijf; 

1.5. Indien wij vinden dat de waarde van de auto door enig aspect van historie of conditie, inclusief 

elke aanpassing welke niet redelijkerwijs uit de informatie van de online taxatie aanvraag op te 

maken viel, beïnvloed wordt, dan zal de waarde die afgeven is afwijken van het uiteindelijk 

aanbod na de inspectie bij onze vestiging. 

1.6. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op deze website of andere openbaar 

gemaakte materialen, kunnen niet aan ons worden tegengeworpen noch enige verplichting aan 

ons doen ontstaan. 

1.7. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de Autotelex inruiltool en/of de 

actievoorwaarden kunt u contact met ons opnemen. 
 

Artikel 2.  Deelname. 

2.1. Door deelname verklaart u akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden én 

akkoord te gaan met het Opel privacybeleid zoals deze is te vinden op onze website; 

2.2.  Bij deelname gaan wij ervan uit dat u de u alle informatie die u ons verstrekt heeft in alle 

opzichten waarheidsgetrouw en correct is; 

2.3. In het geval dat wij, op elk moment, vermoeden de verstrekte informatie niet of niet geheel 

overeenkomen met de werkelijkheid, behouden wij ons enkelzijdig het recht voor de (Autotelex) 

inruilwaarde direct in te trekken; 
2.4.  Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Artikel 3. Uitsluitingen en aansprakelijkheid. 

3.1.  Wij behouden ons het recht voor deze online Autotelex inruiltool tussentijds aan te passen of te 

beëindigen;  

3.2.  Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan het beheer van onze website. Desondanks kan 

het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. 

Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten of andere door Opel openbaar 

gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan ons worden tegengeworpen noch enige 

verplichting aan ons doen ontstaan; 

3.3.  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde inruil-

waardecheques of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens; 



3.4.  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of 

redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele 

(gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het 

tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden. 

 
Artikel 4. Intellectueel eigendom. 

4.1.  De deelnemer doet, van het moment van inzending, afstand van de bij hem rustende 

(intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de 

inzending.  

 

Artikel 5. Privacy. 

5.1.  Alle persoonsgegevens worden vastgelegd in een bestand van General Motors Nederland B.V. 

en haar dealers. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze 

actie. Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van 

producten, diensten en interessante aanbiedingen. Door deelname aan deze actie verklaart u 

zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

 

 


