
RESERVATIEWEBSITE NIEUWE PEUGEOT 208 GT LINE 

 

WETTELIJKE BEPALINGEN EN RESERVATIEVOORWAARDEN 

 

 

1. INLEIDING 

 
De website met het adres https://new208booking.peugeot.be (de "Website") is bestemd voor persoonlijk 
gebruik door bezoekers van de website (de "Gebruiker"). 
 
De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de hieronder vermelde Wettelijke 

Bepalingen en Reservatievoorwaarden (de "Wettelijke Bepalingen en Reservatievoorwaarden") 

alsook de vigerende wetgeving en/of reglementering. 

 
Verbinding met en toegang tot de Website impliceren dat de Gebruiker volledig en zonder enig 
voorbehoud alle bepalingen van deze Wettelijke Bepalingen en Reservatievoorwaarden aanvaardt. 
 

2. PUBLICATIE  

 
De Website wordt gepubliceerd door: 
 
Peugeot België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel in Avenue de Finlande 4-8, B- 1420 
Braine-L’Alleud, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0403.461.107 
Contact: 078 15 16 15 
 
verder "Peugeot België Luxemburg" genoemd 
 
 
Publicatiedirecteur: Erika Bouteloup 
 
 
Website host: 
SUMMIT MEDIA LIMITED 
12 Golden Square 
Soho, London 
W1F 9JE 
Verenigd Koninkrijk 
 
3. RESERVATIEVOORWAARDEN 

 

3.1 – Voorwerp van reservatie 
 
Het voertuig dat op de Website wordt gepresenteerd, is een nieuwe wagen "Nieuwe Peugeot 208 GT 
Line" (verder "het Voertuig" genoemd) die nog niet is gehomologeerd en nog niet kan worden besteld. 
 
Het Voertuig kan worden besteld vanaf juni 2019 (indicatieve datum). 
 
Via de Website kan de Gebruiker: 
 

- het Voertuig online preconfigureren door het kiezen van: 
o de gewenste motor, 
o de gewenste kleur. 

Opties kunnen pas worden gekozen vanaf het ogenblik dat het Voertuig kan worden besteld. 



 
- het gepreconfigureerde Voertuig online reserveren om zo de volgende voordelen te kunnen 

genieten: 
 

o Persoonlijk door het deelnemend Peugeot-verkooppunt dat werd geselecteerd bij de 
reservatie te worden gecontacteerd en geïnformeerd vanaf het ogenblik dat bestellingen 
kunnen worden geplaatst om een afspraak te maken en zo als één van de eersten het 
Voertuig te bestellen; 
 

o Via e-mails gericht aan het e-mailadres opgegeven bij de reservatie bijkomende 
informatie te ontvangen, met name over het Voertuig; 

 
o Bij bestelling van het Voertuig door de Gebruiker, door het betrokken Peugeot-

verkooppunt tijdens de periode tussen bestelling en levering van het Voertuig een gratis 
testrit met eenzelfde model (zelfde motor en transmissie) als het bestelde Voertuig 
aangeboden te krijgen, waarna de bestelling eventueel kan worden geannuleerd. Een 
eventuele annulatie dient te worden meegedeeld binnen maximum 7 dagen dagen na de 
testrit, hetzij via e-mail gericht aan het e-mailadres van het betrokken Peugeot-
verkooppunt, hetzij met een schrijven gericht aan het postadres van voormeld Peugeot-
verkooppunt. 

 
Reservatie is geen bestelling van het Voertuig en vertegenwoordigt dus in geen geval een 
verkoopcontract noch langehuurcontract voor het Voertuig.  
 
De Gebruiker kan een reservatie te allen tijde annuleren en is vrij om het Voertuig al dan niet te bestellen 
vanaf het ogenblik dat bestellingen kunnen worden geplaatst, zoals hieronder bepaald. 

 

3.2 – Reservatievoorwaarden en -modaliteiten 
 
3.2.1 – Reservatieprocedure 

 
De mogelijkheid om op de Website een wagen te reserveren is voorbehouden aan particulieren 
(natuurlijke personen voor privégebruik) en verloopt volgens de onderstaande procedure:  
 

- De Gebruiker start de reservatieprocedure door op de knop "Reserveren" te klikken; 
 

- Vervolgens wordt de Gebruiker gevraagd het Voertuig te preconfigureren door het kiezen van: 
o de gewenste motor, 
o de gewenste kleur. 

Opties kunnen pas worden gekozen vanaf het ogenblik dat het Voertuig kan worden besteld. 
 

- De Gebruiker kiest dan een verkooppunt van het PEUGEOT-net waarmee hij een afspraak 
wenst te maken vanaf het ogenblik dat er bestellingen kunnen worden geplaatst, door een plaats 
naar keuze op te geven en vervolgens een verkooppunt in die geografische zone te kiezen.  

 
- De Gebruiker wordt gevraagd een account aan te maken en alle nodige gegevens mee te delen, 

met name zijn exacte en actuele identiteit en e-mailadres. 
 

- De Gebruiker kan eventuele fouten corrigeren tot de reservatie is gevalideerd door terug te keren 
naar de vorige stappen.  

 
- Vervolgens wordt de Gebruiker gevraagd de reservatie te bevestigen en in te stemmen met deze 

Wettelijke Bepalingen en Reservatievoorwaarden. 
 

3.2.2 – Bevestiging/betaling van de reservatie 



 
Om zich te verzekeren van de ernst van de Gebruiker en om de reservatie te bevestigen, wordt de 
Gebruiker gevraagd een online betaling ten belope van 500 € te doen.  
 
Deze betaling dient te gebeuren met een betaalkaart, Visa of Mastercard. Het bedrag dat aan Peugeot 
België Luxemburg wordt gestort, levert geen intrest op. 
 
Zonder deze betaling gaat de reservatie niet door. 
 
Het betalen van bovenvermeld bedrag bij reservatie door de Gebruiker, houdt geen verplichting in om 
het Voertuig te bestellen. Het wordt integraal terugbetaald volgens de hierna genoemde voorwaarden, 
of de Gebruiker het Voertuig nu al dan niet bestelt. 
 
Eens de reservatie bevestigd en de betaling uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker een e-mail ter bevestiging 
van de reservatie met o.a. de volgende informatie: 
 

- kenmerken van het Voertuig zoals door de Gebruiker gepreconfigureerd bij de reservatie; 
 

- bevestiging van de betaling die bij de reservatie hoort; 
 

- alle gegevens van het deelnemend Peugeot-verkooppunt dat werd geselecteerd bij de reservatie 
en dat de Gebruiker zal contacteren om die persoonlijk te informeren over het ogenblik dat 
bestellingen kunnen worden geplaatst om een afspraak te maken en het Voertuig te bestellen; 
 

- de opmerking dat bij bestelling van het Voertuig door de Gebruiker, deze door het betrokken 
Peugeot-verkooppunt tijdens de periode tussen bestelling en levering van het Voertuig een gratis 
testrit met eenzelfde model (zelfde motor en transmissie) als het bestelde Voertuig aangeboden 
zal krijgen, waarna de bestelling eventueel kan worden geannuleerd. Een eventuele annulatie 
dient te worden meegedeeld binnen maximum 7 dagen na de testrit, hetzij via e-mail gericht aan 
het e-mailadres van het betrokken Peugeot-verkooppunt, hetzij met een schrijven gericht aan 
het postadres van voormeld Peugeot-verkooppunt; 
 

- de mogelijkheid voor de Gebruiker om een reservatie te allen tijde te annuleren met volledige 
terugbetaling van de borgsom conform de Wettelijke Bepalingen en Reservatievoorwaarden. 
 

3.3 – Annulatie van de reservatie/terugbetaling 

 
3.3.1 - De Gebruiker kan te allen tijde en zonder zijn beslissing te moeten motiveren, een reservatie 
annuleren door Peugeot België Luxemburg hiervan op de hoogte te brengen. 
 
Hiertoe dient de Gebruiker zijn beslissing mee te delen: 
 

- hetzij via de Website door op de pagina "Mijn account" op de knop "Ik annuleer mijn reservatie" 
te klikken; 
 

- hetzij door een e-mail te sturen naar contact@new208booking.peugeot.be 
 
3.3.2 - Indien een Gebruiker de reservatie annuleert, betaalt Peugeot België Luxemburg het bedrag dat 
bij de reservatie werd gestort integraal terug binnen de 7 werkdagen. Deze terugbetaling gebeurt door 
het crediteren van de bankkaart die werd gebruikt voor het verrichten van de betaling voorzien in artikel 
3.2.2 hierboven. 
 
3.3.3 – Ook al heeft de Gebruiker de annulatie van zijn reservatie niet gemeld aan Peugeot België 
Luxemburg, wordt indien het Voertuig niet is besteld binnen de dertig dagen na de startdatum voor het 
plaatsen van bestellingen, de reservatie automatisch geannuleerd na het verstrijken van deze termijn en 



krijgt de Gebruiker de borgsom integraal terugbetaald volgens de modaliteiten bepaald in Artikel 3.3.2 
hierboven. 
 
3.3.4 - Indien het Voertuig wordt besteld, wordt de borgsom eveneens integraal terugbetaald door 
Peugeot België Luxemburg, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 3.3.2 hierboven. Dit bedrag 
wordt dus niet in mindering gebracht van de prijs van het Voertuig. 

 
3.4 – Bestelling 
 
De Gebruiker kan via de Website het Voertuig noch bestellen noch betalen, dit gebeurt rechtstreeks 
tussen de Gebruiker en het deelnemend Peugeot-verkooppunt dat de Gebruiker bij de reservatie heeft 
gekozen. 
 
Bijgevolg erkent en aanvaardt de Gebruiker dat de reservatie los staat van de bestelling van het Voertuig 
en dat het hem volledig vrij staat om het Voertuig al dan niet te bestellen. Een reservatie houdt dus in 
geen geval een aankoopverplichting noch het afsluiten van een langetermijnhuurcontract in. 
 
Indien een Gebruiker beslist het Voertuig te bestellen, dan kan dit via het deelnemend Peugeot-
verkooppunt dat werd gekozen en contact opneemt vanaf het ogenblik dat bestellingen kunnen worden 
geplaatst om het Voertuig definitief te configureren en te bestellen bij dit deelnemend Peugeot-
verkooppunt, waarbij Peugeot België Luxemburg niet tussenkomt. 
 
Bij bestelling van het Voertuig wordt de Gebruiker geïnformeerd dat het deelnemend Peugeot-
verkooppunt dat werd gekozen, voorafgaand aan de bestelling alle precontractuele informatie over 
Voertuig, prijs en levering dient te bezorgen alsook de bestelvoorwaarden, met name de definitieve 
configuratie van het Voertuig, de opties, de prijs, de leveringsdatum en eventueel de 
financieringsvoorwaarden. 
 
4. INFORMATIE OVER HET VOERTUIG 

 

Het Voertuig dat op de Website wordt gepresenteerd, moet nog worden gehomologeerd en bijgevolg 

zijn de technische gegevens en specificaties van deze voertuigen voorlopig en gecommuniceerd in 

afwachting van homologatie. 

 

De definitieve specificaties van het Voertuig, opties en uitrusting zullen worden bevestigd voor het 

Voertuig kan worden besteld. 

 

Het Voertuig, de uitrusting en accessoires die op de Website worden gepresenteerd, zijn bestemd voor 

de Belgische markt. Ze zijn mogelijk niet beschikbaar in andere landen of zijn mogelijk zelfs niet 

gehomologeerd voor de weg in andere landen. 

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

 
Peugeot België Luxemburg wijst gebruikers van de Website erop dat tal van onderdelen hiervan: 
 

- zijn beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten: dat geldt met name voor foto's, 
artikels, tekeningen, animaties, digitale audio- of video-opnames enz. en/of 
 

- zijn beschermd door de wetgeving inzake tekeningen en modellen: dat geldt met name voor de 
modellen van voertuigen die op de Website worden getoond; en/of 

 



- zijn beschermd door de wetgeving inzake merken: dat geldt met name voor het merk 
"PEUGEOT" en zijn logo en het semi-figuratieve merk "GROEP PSA" alsook de merken en 
logo's van de voertuigen die op de Website worden getoond.  

 

Deze beschermde onderdelen zijn eigendom van Peugeot België Luxemburg, zijn 

dochterondernemingen en/of derden die Peugeot België Luxemburg toelating hebben verleend om die 

te exploiteren. 

 

Bijgevolg is elke volledige of gedeeltelijke reproductie, representatie, gebruik, adaptatie, modificatie, 

incorporatie, vertaling, commercialisering, ongeacht het procedé, de vorm of de drager (papier, digitaal, 

...) van de Website of onderdelen ervan verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 

Peugeot België Luxemburg, behoudens de uitzonderingen voorzien in artikel XI.190 van het Wetboek 

van Economisch Recht, anders wordt dit beschouwd als een namaakmisdrijf inzake auteursrechten en/of 

rechten op tekeningen en modellen en/of merkrechten. 

 

6. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS  

 

6.1 – Persoonlijke gegevens: 

Peugeot België Luxemburg ziet toe op het respect voor uw privéleven en de bescherming van uw 

persoonlijke gegevens. Meer informatie over de manier waarop wij persoonlijke gegevens die ons 

worden toevertrouwd verwerken, vindt u in het privacybeleid https://www.peugeot.be/nl/nuttige-

links/privacybeleid.html op deze Website. 

 

6.2 – Cookies  

 

Deze Website maakt gebruik van cookies. Bij het bezoeken van de Website kunnen deze cookies 

automatisch worden geïnstalleerd op uw internet browser. 

Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de gebruikers worden geplaatst om het gebruik van 

de Website vlotter te laten verlopen en bezoekersstatistieken bij te houden. 

 

Voor gedetailleerde informatie over cookies klikt u op de link hiernaast 

https://www.peugeot.be/nl/nuttige-links/cookies.html. 

 

7. HYPERLINKS 

 

Het plaatsen van een hyperlink op de Website vereist de voorafgaande en schriftelijke toestemming van 

Peugeot België Luxemburg. 

 

Peugeot België Luxemburg is in geen enkel geval aansprakelijk noch voor de inhoud van, noch voor 

producten of diensten die worden aangeboden op de websites waarmee deze Website is verbonden door 

middel van hyperlinks of andere koppelingen. 

 

8. VEILIGHEID 

 

De Gebruiker verbindt er zich toe om bij het gebruik van de Website niets te ondernemen dat kan leiden 

tot besmetting met virussen en functionele of andere defecten die de werking van de Website of elke 

server of service die via de Website toegankelijk is, kunnen verstoren. De Gebruiker verbindt er zich 

met name toe op de Website uitsluitend informatie, gegevens, documenten en veilige bestanden te 



plaatsen die de werking van de Website of elke server of service die via de Website toegankelijk is, niet 

kunnen verstoren. Gebruikers dienen ook hun hardware en software te beveiligen tegen elke vorm van 

besmetting met virussen en/of hacking. 

 

Bij het gebruik van de Website of elke server of service die toegankelijk is via de Website dienen de 

vigerende nationale en internationale wetgeving en reglementering alsook de rechten van derden te 

worden gerespecteerd, zonder afbreuk te doen aan het imago van Peugeot België Luxemburg, in welke 

hoedanigheid en vorm dan ook. De Gebruiker garandeert Peugeot België Luxemburg met name dat 

derden geen enkele actie zullen onderneming in verband met informatie die de Gebruiker ter beschikking 

stelt op de Website, meer bepaald ten gevolge van een inbreuk op de rechten van een persoon, een 

intellectueel eigendomsrecht, de openbare orde, de goede zeden, de privacy (bv. portretrecht) of de 

vigerende nationale en/of internationale wetgeving. De Gebruiker verbindt er zich in dit verband toe 

Peugeot België Luxemburg te vergoeden voor alle onkosten, kosten en uitgaven die hieruit mochten 

voortvloeien, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten voor advies aan Peugeot België 

Luxemburg. 

 

9. BEPERKTE VERANTWOORDELIJKHEID 

 

Het gebruik van de Website gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Peugeot 

België Luxemburg en zijn dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe noch indirecte 

schade zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of software, financiële schade enz. die 

het gevolg zijn van het gebruik van de Websites of gekoppelde websites.  

 

Peugeot België Luxemburg vestigt de aandacht op het feit dat sommige producten of diensten die op de 

Website worden aangeboden, in sommige landen onderworpen kunnen zijn aan bijzondere 

reglementering en zelfs beperkingen en/of verbodsbepalingen. 

 

De Website is toegankelijk via het internet. Wij herinneren eraan dat het internet een open en informeel 

netwerk is waarin computers op internationale schaal met elkaar zijn verbonden. Het internet wordt niet 

centraal beheerd en elk onderdeel van dit netwerk is eigendom van een openbare of private organisatie. 

De werking berust dus op de samenwerking tussen de operatoren van de diverse netwerken zonder enige 

verplichting op al dan niet kwaliteitsvolle levering tussen de operatoren. Deze netwerken kunnen een 

ongelijke transmissiecapaciteit en specifieke gebruiksmodaliteiten hebben. Een goede algemene 

werking van het internet kan dus niet worden gegarandeerd. Bijgevolg is Peugeot België Luxemburg 

niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor een slechte werking van het internet (vertragingen of 

andere storingen). 

 

10. OPSCHORTING OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE  

 

Peugeot België Luxemburg kan een Gebruiker van de Website te allen tijde en al dan niet tijdelijk de 

toegang tot de Website ontzeggen bij het niet-naleven van deze Wettelijke Bepalingen en 

Reservatievoorwaarden door de Gebruiker, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en acties ten 

voordele van Peugeot België Luxemburg, technische problemen met de apparatuur voor het online 

brengen en de werking van de Website en het onderhoud van de Website. 

 

11. BIJWERKEN VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 



Peugeot België Luxemburg behoudt zich het recht voor om de Wettelijke Bepalingen en 
Reservatievoorwaarden alsook alle onderdelen, producten en diensten die op de Website worden 
aangeboden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen gelden 
voor alle gebruikers van de Website. 
 
12. TOEPASSELIJK RECHT 

 
De Wettelijke Bepalingen en Reservatievoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij 
betwistingen omtrent de Wettelijke Bepalingen en Reservatievoorwaarden en de Website is uitsluitend 
de Handelsrechtbank van Waals Brabant bevoegd, behoudens andersluidende wettelijke bepaling. 
 


