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OVERDRACHT TUSSEN:  

1. VERKOPER VAN HET ELEKTRISCHE VOERTUIG        

□ Dhr.  □  Mevr. 

(Bedrijfs)Naam:  
Adres:  
Emailadres (verplicht!):  
Telefoonnummer:  

 

 

2. KOPER VAN HET ELEKTRISCHE VOERTUIG 

□ Dhr.  □  Mevr. 

(Bedrijfs)Naam:  
Adres:  
Emailadres (verplicht!):  
Telefoonnummer:  

 

3. PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

De Verkoper verklaart dat hij de eigenaar is van onderstaande elektrische voertuig en het elektrische  

voertuig aan Koper zal overdragen op ……/……/….. (geplande leveringsdatum/datum tenaamstelling) 

 

Merk en model voertuig:  
Kenteken:  
Chassisnummer:  
Kilometerstand bij verkoop:  
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VERKOPER 

• Conform de algemene voorwaarden van het batterijhuurcontract die de Verkoper heeft ondertekend 

met Renault Financial Services B.V., verklaart de Verkoper dat hij de Koper heeft medegedeeld dat hij 

niet de eigenaar is van de batterij die is geïntegreerd in het voornoemde elektrische voertuig. De 

batterij is eigendom van Renault Financial Services B.V., gevestigd op Boeingavenue 275, 1119 PD 

Schiphol-Rijk.  

• De Verkoper erkent dat zijn verplichtingen jegens Renault Financial Services B.V. blijven bestaan, 

zolang het geheel van documenten die zorgdragen voor het activeren van het batterijhuurcontract op 

naam van Koper ontbreken.  

• De Verkoper committeert zich ertoe om het getekende overdrachtsformulier, getekend door de 

Verkoper en Koper, te verstrekken aan Renault Financial Services B.V.. 

KOPER 

• De Koper erkent dat hij is geïnformeerd over het feit dat de batterij die is geïntegreerd in het 

voornoemde elektrische voertuig eigendom is van Renault Financial Services B.V.. De Koper wordt 

daarom geen eigenaar van de batterij bij aanschaf van het voornoemde elektrische voertuig. 

• De Koper committeert zich ertoe om binnen 8 dagen contact op te nemen met Renault Financial 

Services B.V.. De Verkoper zal de contactgegevens van Renault Financial Services B.V. aan de Koper 

doorgeven zodat het batterijhuurcontract kan worden overgedragen.  

• De Koper geeft goedkeuring aan het feit dat zijn gegevens door de Verkoper aan Renault Financial 

Services B.V. worden doorgegeven.  

• De Koper is medegedeeld dat de activatie van het batterijhuurcontract op zijn naam definitief wordt 

indien Renault Financial Services B.V. het batterijhuurcontract en alle overige documenten, waaronder 

een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs heeft ontvangen.  

• Aan de Koper is medegedeeld dat bij gebreke van een ondertekend batterijhuurcontract of vereiste 

documenten, na een termijn van 8 dagen na het versturen van een zonder gevolg gebleven 

ingebrekestelling, dat hij blootgesteld wordt aan het schorsen van de functionaliteiten van de batterij 

en/of zal gestart worden met een gerechtelijke procedure tot terugvordering van de batterij. 
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Dit document wordt in drievoud (*) ondertekend in (plaats)       

  

op (datum)     .  

 

 

 

 

(*) Het document dient in drievoud te worden ondertekend ( één exemplaar voor de Verkoper, één voor de Koper en één voor RCI Financial 

Services B.V.) 

 

De verzamelde informatie uit dit document, met een verplicht karakter in verband met de overdracht van de 

batterijhuur, zal worden overgedragen aan Renault Financial Services B.V. en kan gebruikt worden voor controles 

binnen Renault Financial Services B.V.. In overeenstemming met de door de wet bepaald recht tot toegang, kunt u de 

juistheid nagaan of vragen/opmerkingen stellen middels schrijven aan de afdeling Batterijhuur van Renault Financial 

Services B.V.  

Handtekening verkoper: Handtekening koper: 
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