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Reserveringsvoorwaarden 
 
De Corolla Cross is vanaf 2 mei 2022 te koop en te (private) leasen via Toyota Financial Services. Voor 
meer informatie en vragen over de Corolla Cross kun je contact opnemen met de officiële Toyota dealer. 
 
De reserveringslijst wordt gebruikt door Louwman & Parqui B.V., de importeur in Nederland, om het 
productie-, en bestelproces van de unieke, in beperkte oplage geproduceerde Corolla Cross goed te 
kunnen beheersen. De reserveringslijst registreert uw interesse en intentie om een Corolla Cross  te kopen 
of te (private) leasen.  
 
Garantie koopprijs 
De prijzen op de Toyota website voor de Corolla Cross zijn garantie prijzen.  
 
Voorwaarden 
Onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven, kun je jouw interesse in een Corolla Cross bevestigen 
middels een reservering. Met deze reservering word je op de reserveringslijst gezet voor de Corolla Cross.  
 
1. Persoonlijke reservering  en maximum aantal reserveringen 

Uw reservering is persoonlijk en niet overdraagbaar. Per persoon wordt slechts één reservering 
conform deze voorwaarden voor de Corolla Cross geaccepteerd. 

 
2. Verplichte procedure  

Voor de reservering en de mogelijkheid tot koop van een Corolla Cross dien je vooraf een verplichte 
procedure te volgen. Indien je deze procedure niet volledig hebt gevolgd, kun je geen Corolla Cross 
kopen of (private) leasen.  

 
 Je hebt de mogelijkheid een reservering te plaatsen conform deze voorwaarden vanaf 2 mei 2022, 

zo lang de voorraad strekt.  
 

3.  Reservering: 
 Om in aanmerking te komen voor de reserveringslijst voor de Corolla Cross, dien je een 

reservering te maken op de wijze zoals op onze website uiteengezet.  
 

Na ontvangst van je reservering wordt jouw naam op de reserveringslijst voor een Corolla Cross 
geplaatst en ontvang je een e-mail met de bevestiging dat je naam is geplaatst op de 
reserveringslijst. Vervolgens neemt de officiële Toyota-dealer welke geselecteerd is tijdens het 
plaatsen van de reservering contact met je op voor verdere afwikkeling. 
 

4. De reservering, geldigheid van de reservering en koop in de reserveringsperiode: 
De reservering zelf vormt géén koopovereenkomst van een Corolla Cross noch behelst dit enige 
verplichting voor Louwman & Parqui B.V. of een officiële Toyota dealer om u een Corolla Cross te 
leveren of te verkopen.  
 
Uitsluitend een koopovereenkomst of (private) leasecontract tussen jou en een officiële Toyota 
dealer is bindend. De (voorwaarden van) de koopovereenkomst, waaronder de verwachte 
leverdatum, zullen tussen jou en een officiële Toyota dealer worden overeengekomen.  
 
Indien je een Corolla Cross wenst te kopen of (private) leasen, dien je het online 
reserveringformulier in te vullen. De betreffende Toyota-dealer, zal na het plaatsen van uw 
reservering contact met je opnemen. 
 

5. Indien je de reservering niet annuleert en geen koopovereenkomst of (private) leasecontract sluit 
bij een officiële Toyota dealer voor een Corolla Cross binnen de reserveringsperiode van 30 (dertig) 
dagen na het plaatsen van je online reservering, zal de reservering automatisch geannuleerd 
worden. 
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6. Annulering  van de koopovereenkomst bij hogere definitieve prijs 
U sluit de koopovereenkomst of (private) leasecontract voor een Corolla Cross bij de leverende 
Toyota-dealer. Het sluiten van de koopovereenkomst wordt gedaan voordat u een mogelijkheid 
heeft een proefrit te maken met een demonstratie auto. Een gesloten koopovereenkomst voor een 
Corolla Cross kan, naast gebruikelijke verkoop of (private) leasevoorwaarden benoemd in het 
verkoopcontract en (private) leasecontract tussen jou en de Toyota-dealer, door jou kosteloos 
worden geannuleerd indien je na het maken van een proefrit, voor 30 september 2022 in een 
demonstratie auto, anders besluit dan het aankopen/(private) leasen van de Corolla Cross. Indien 
je de koopovereenkomst of het (private) leasecontract wenst te annuleren, dien je via uw leverende 
dealer binnen 14 dagen een e-mail te sturen waarin je aangeeft jouw koopovereenkomst of 
(private) leasecontract voor een  Corolla Cross te willen annuleren. 

 
7.  Persoonsgegevens: 

Indien je de reserveringsprocedure doorloopt, stem je in met de toepasselijke voorwaarden en 
het gebruik van jouw persoonsgegevens in overeenstemming daarmee zoals vermeld in onze 
privacyverklaring. 
 
Jouw persoonsgegevens, zoals onder meer je naam, adres en  e-mailadres, worden door 
Louwman & Parqui B.V. uitsluitend gebruikt om de reservering in overeenstemming met deze 
voorwaarden mogelijk te maken, voor het uitvoeren van de eventuele koopovereenkomst of 
(private) leasecontract voor een Corolla Cross tussen jou en een officiële Toyota dealer, en om 
contact met je op te nemen in het kader van uw interesse in een Corolla Cross. 
 
Jouw persoonsgegevens zullen daarnaast in het kader van je reservering, de uitvoering van de 
eventuele koopovereenkomst voor een Corolla Cross worden gedeeld met: 
- Louwman & Parqui B.V.  
- Officiële Toyota dealers in Nederland. 
- Alcredis Finance B.V. 

https://www.toyota.nl/privacyverklaring.json
https://www.toyota.nl/privacyverklaring.json

