
Algemene Voorwaarden Autoveiling Nederland B.V. 

 

Autoveiling.nl is een handelsnaam van Autoveiling Nederland B.V. hierna te noemen AV. AV staat 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 

55987702. De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op 

http://www.autoveiling.nl/algemenevoorwaarden. 

AV biedt geregistreerde Kopers en Verkopers de gelegenheid op door haar geëxploiteerde websites om 

bindende transacties te doen. De transacties die via deze websites tot stand komen en bijbehorende 

verplichtingen wordt middels deze Algemene Voorwaarden geregeld. Door te bieden en door zaken te 

doen op een website van AV gaat de Koper en/of Verkoper akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de Stichting Derdengelden van AV.  

 

Artikel 1. Definities 

Advies verkoopprijs : een door AV gegeven niet bindend voorstel voor een Verkoopprijs; 

Aankoopbevestiging : een bevestiging van een Koopovereenkomst af te geven door AV; 

Additionele kosten : overige dienstverlening die tegen bijbehorende tarieven aan Deelnemer  

  aangeboden wordt; 

Beschrijvingsgarantie : de garantie dat het Voertuig of Voorwerp is zoals omschreven op het 

  Beschrijvingsformulier van een Kavel;  

Beschrijvingsformulier : de beschrijving van een Kavel dat geveild wordt; 

Bieder : de Deelnemer die een Bod heeft uitgebracht op een Kavel; 

Bod : het geldbedrag dat op een Kavel wordt geboden. Dit Bod is altijd  

  exclusief bijkomende kosten; 

Deelnemer : natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven en akkoord  

  heeft gegeven aan de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;  

Inbrengformulier : een formulier dat de Verkoper invult of door AV laat invullen ter  

beschrijving van het Voertuig of Voorwerp; 

Inkoopwaarde : de directe aankoopprijs, ook wel handelswaarde genoemd,  

  van een Voertuig of Voorwerp; 

Kavel : een beschreven aangeboden Voertuig of Voorwerp dat is voorzien van  

  een Kavelnummer; 

Kavelnummer : een uniek nummer dat door AV wordt toegekend aan een Voertuig of  

  Voorwerp zodra deze ter veiling wordt aangeboden; 

Koopovereenkomst : een wederzijdse verbintenis, waarbij de Koper zich verbindt aan AV om  

het gekochte af te nemen en te betalen of waarbij de Verkoper zich bindt 

aan AV het verkochte te leveren zoals omschreven; 

Koper : een Deelnemer die een Kavel koopt;  

Limiet : de minimale verkoopprijs waarvoor de Verkoper het Kavel wil verkopen;  

Provisioneel Koper : de hoogste bieder op een Kavel waarvan het Bod door AV nog niet  

  geaccepteerd is; 

Opdrachtgever : Koper of Verkoper; 

Overeenkomst : Veiling overeenkomst, dan wel Koop en/of Verkoopovereenkomst; 

Toewijzing/Toezegging : het accepteren van het Bod dat tot een Koopovereenkomst leidt; 

Veiling (online) : een “markt” waarbij online één of meer objecten worden toegewezen aan  

Deelnemers aan de hand van wel gedefinieerde regels. Via een Software 

applicatie worden Kavels aangeboden waarop Deelnemers een Bod 

kunnen plaatsen;  

Veilingwaarde : de te verwachten waarde van een Voertuig of Voorwerp na veilen;  

Veilingmeester : een werknemer of vertegenwoordiger van AV; 

Verkoopprijs : de in de Koopovereenkomst overeengekomen en vastgestelde prijs; 

Verkoper : de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Kavel verkoopt; 

Voertuig of Voorwerp : alle roerende zaken; 

 

 

 



Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening, offertes en 

Overeenkomsten van of met AV en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van 

voorbereidende als uitvoerende aard. Een ieder die gebruik maakt van de dienstverlening van AV 

dan wel anderszins in een rechtsverhouding tot AV komt te staan, stemt in met de toepasselijkheid 

van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden 

gewijzigd en gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten.  

2.2  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van AV 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 

Burgerlijk Wetboek is AV niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiele Opdrachtgever 

voorkomende afwijkingen van AV’s aanbod. 

 

Artikel 3. Registratie 

3.1  Alle natuurlijke of rechtspersonen kunnen transacties uitvoeren op de door AV geëxploiteerde 

websites maar dienen zich voorafgaand kosteloos te registreren als Deelnemer. 

3.2  Na registratie ontvangt de nieuwe Deelnemer een gebruikersnaam en een wachtwoord die strikt 

persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. Voor een Koper geldt de voorwaarde dat deze een RDW-

erkend autobedrijf moet zijn.  

3.3.  Zolang een Deelnemer geen RDW erkenning heeft, doet AV geen zakelijke koophandelingen met 

deze Deelnemer. Uitsluitend bij een Openbare Verkoop kunnen Deelnemers zonder RDW 

erkenning koophandelingen verrichten.  

3.4  Een Deelnemer is aansprakelijk voor alle handelingen die haar werknemers verrichten met de aan 

hen verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.  

3.5  Bestuurders van rechtspersonen alsmede natuurlijke personen, die kopen of verkopen, moeten 

meerderjarig zijn. Bij aanmelding moet een geldig identiteitsbewijs alsmede een uittreksel KvK 

worden overlegd.  

3.6  De gegevens die AV ter registratie vereist, moeten volledig en naar waarheid ingevuld en 

ondertekend worden door een daartoe op het uittreksel van Kamer van Koophandel gerechtigd 

persoon.  

3.7  Door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier verklaren potentiële Deelnemers zich 

bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden van AV. Eenmaal aangemelde Deelnemers 

kunnen op ieder moment door AV tijdelijk of definitief van verdere deelname worden uitgesloten. 

3.8  AV is gerechtigd zonder opgave van reden Deelnemers uit te sluiten van verdere deelname zonder 

restitutie van gelden. 

 

Artikel 4. Privacy 

4.1  AV respecteert de wetgeving met betrekking tot de privacy van gegevens die zij beheert en 

verricht alle mogelijke inspanning ter bescherming van deze gegevens. AV behandelt deze 

gegevens vertrouwelijk en gebruikt ze alleen voor doeleinden binnen de eigen organisatie of 

externe publicaties die in relatie staan tot de bedrijfsactiviteiten van AV. Met betrekking tot het 

laatstgenoemde geeft Deelnemer nu voor alsdan zijn goedkeuring hiervoor. 

4.2  Deelnemers geven op voorhand toestemming voor gebruik zoals hierboven omschreven. Een 

Deelnemer heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.  

4.3  Wanneer door een Deelnemer misbruik wordt gemaakt van de gegevens die AV beheert, of 

wanneer er door een Deelnemer misbruik wordt gemaakt van gegevens van andere Deelnemers, 

dan behoudt AV zich het recht voor per overtreding een boete van € 12.500,- toe te kennen, 

alsmede het recht de overtreder van verdere deelname uit te sluiten o.b.v. artikel 3.8 van deze 

Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 5. Waardebepaling 

5.1  De Verkoper gaat akkoord met het feit dat AV het Voertuig of Voorwerp veilt om de juiste 

inkoopwaarde te bepalen. Het Voertuig of Voorwerp wordt in opdracht van de Verkoper 

geïnspecteerd, getaxeerd en aangeboden aan de geregistreerde Kopers van AV. De 

verantwoordelijkheid en de controle van de juiste beschrijving van het Voertuig of Voorwerp ligt 



bij de Verkoper. Dit geldt ook indien het Voertuig of Voorwerp door AV getaxeerd en of 

aangeschaft wordt zonder deze te veilen.  

5.2 Meer informatie over de diverse manieren van veilen zijn te vinden op de websites van AV.  

5.3 Bij een Openbare Verkoop kan conform artikel 250 en 251 van het Burgerlijk Wetboek 3 iedereen 

meebieden op de aangeboden Kavels. Dit betekent dat iedereen, die voldoet aan de vereisten van 

artikel 3.5, zich kan registreren bij AV om uitsluitend de in de Openbare Verkoop aangeboden 

Kavels mee te bieden . 

Artikel 6. Verkopen aan AV 

6.1 Ieder aanbod van een Kavel door Verkoper is een onvoorwaardelijk aanbod tot koop van het Kavel 

tegen een prijs die gelijk is aan de door Verkoper opgegeven Limiet. De Verkoper is gehouden 

om binnen 24 uur na het ontvangen van een Bod het Kavel niet terug te trekken. Als ter veiling 

een Bod wordt uitgebracht dat gelijk of hoger is dan de door de Verkoper opgegeven Limiet geldt 

dat het Kavel daarmee per direct door AV is gekocht. Hiermede komt per direct een 

Koopovereenkomst tussen Verkoper en AV tegen de condities opgenomen in de algemene 

voorwaarden tot stand.  

6.2 Indien het Bod lager is als de Limiet en de Verkoper accepteert een verkoop aan AV tegen zo’n 

lager Bod, komt er eveneens een Koopovereenkomst tussen Verkoper en AV tot stand. 

6.3 Gelijktijdig aan de totstandkoming van de Koopovereenkomst tussen AV en de Verkoper, is de 

bezitsoverdracht en levering van het Kavel aan AV voltooid. De onderhavige door AV en Verkoper 

geaccepteerde algemene voorwaarden hebben te gelden als de tweezijdige verklaring van AV en 

Verkoper waarmee het bezit (en de eigendom) van een Kavel bij totstandkoming van de 

Koopovereenkomst wordt overgedragen aan AV. Vanaf dat moment is AV eigenaar van het Kavel 

en houdt Verkoper het Kavel (middellijk) voor AV.  Verkoper garandeert dat de Kavels die zij 

vanaf dat moment voor AV houdt door haar als een goed huisvader zullen worden beheert en 

Verkoper vrijwaart AV voor schade die aan het Kavel ontstaat in deze periode. 

6.4 Na de totstandkoming van een Koopovereenkomst wordt er door AV nog een Aankoopbevestiging 

verstuurd naar de Verkoper. Hierin wordt tevens verzocht het kentekenbewijs of het 

documentnummer en de tenaamstellingscode aan AV te versturen.  

6.5 AV zal per email een facturatieverzoek sturen naar de Verkoper. Na ontvangst van de 

 factuur zal deze zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden betaald.  

6.6 Indien de Verkoper, of een inspecteur in opdracht van de Verkoper, een Voertuig of Voorwerp 

verkeerd en/of misleidend heeft beschreven, zal deze de door AV gemaakte kosten en gederfde 

inkomsten vergoeden. Dit is van toepassing indien en voor zover AV hierdoor de 

Koopovereenkomst moet terugdraaien.  

6.7 AV is gerechtigd een Koopovereenkomst te ontbinden indien Verkoper AV onjuist of onvolledig 

heeft voorgelicht over de eigenschappen of gegevens van een Kavel of indien de kwaliteit van het 

Kavel daar aanleiding toe geeft. De Verkoper zal op verzoek van AV hier altijd haar medewerking 

aan verlenen. 

6.8 Indien binnen 21 dagen nadat de factuur betaald is aan Verkoper blijkt van (verborgen) 

gebreken, waarde verminderende- en/of technische mankementen aan het Voertuig of Voorwerp 

zal de Verkoper deze in overleg met AV oplossen en  vergoeden. Dit zal gebeuren met 

marktconforme bedragen. Verkoper zal, naar keuze van AV, AV schadeloos stellen of na 

ontbinding van de Koopovereenkomst door AV het Voertuig of Voorwerp terugnemen en de 

ontvangen koopsom direct terug betalen. In uitzonderlijke gevallen zal een Voertuig of Voorwerp 

met wederzijdse goedkeuring door Verkoper gerepareerd kunnen worden. 

6.9  Indien Verkoper de verplichtingen van de Koopovereenkomst niet nakomt, heeft AV het recht een 

direct opeisbare boete van 10% van de Verkoopprijs met een minimum van € 1.000,- exclusief 

BTW op te leggen. Daarnaast kan AV de Deelnemer uitsluiten van verdere deelname. 

 

Artikel 7. Kopen van AV 

7.1  Een Bieder met het hoogste Bod op een kavel, is op dat moment Provisioneel Koper.  

7.2  Een Bod is tot 48 uur na sluiting van een Veiling geldig en onherroepelijk.  

7.3  Als de AV het Bod accepteert, dan wijst AV het Kavel toe aan de Provisioneel Koper, waarmee 

deze op dat moment Koper wordt. Dit is het moment dat de Koopovereenkomst tot stand komt.  



7.4 Na de Toezegging aan Koper staat de factuur van het Kavel direct online in het inkoop menu van 

de Koper met daarop de koopprijs van het Kavel, de koperskosten en transportkosten.  

7.5  De Koper dient binnen 24 uur na de Toewijzing de factuur te hebben betaald, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. Alle betalingen dienen gedaan te worden zonder enige korting of 

verrekening. 

7.6  Na de ontvangst van de betaling van het Kavel, zal het Voertuig of Voorwerp binnen maximaal 5 

werkdagen getransporteerd worden. Wanneer de Koper heeft gekozen voor ‘versneld transport’ 

zal het Voertuig of Voorwerp binnen 2 werkdagen na ontvangst betaling worden getransporteerd. 

7.7 AV is gerechtigd een Koopovereenkomst te ontbinden. Een reden zou kunnen zijn: onjuiste of 

onvolledige informatieverstrekking over het Voertuig of Voorwerp of de kwaliteit hiervan. De 

Koper zal op verzoek van AV hier altijd haar medewerking aan verlenen. 

7.8  Indien Koper de verplichtingen van de Koopovereenkomst niet nakomt, heeft AV het recht een 

direct opeisbare boete van 10% van de Verkoopprijs met een minimum van € 1.000,- exclusief 

BTW op te leggen. Daarnaast kan AV de Deelnemer uitsluiten van verdere deelname. 

 

Artikel 8. Betaling 

8.1  De betaling van een Voertuig of Voorwerp dient binnen 24 uur na de Toewijzing plaats te vinden. 

Overige betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door AV aan te wijzen 

bankrekening te geschieden. AV behoudt zich tevens het recht voor openstaande vorderingen te 

verrekenen. 

8.2  De genoemde betalingstermijnen in artikel 8.1 van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn 

fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Koper of Verkoper dan ook zonder ingebrekestelling 

in verzuim en is AV gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente 

vermeerderd met 3% en de boete als bedoeld in artikel 6.9 of artikel 7.8 in rekening te brengen. 

8.3  Vanaf de datum dat de Koper of Verkoper in verzuim is, is de Opdrachtgever zonder nadere 

ingebrekestelling aan AV tevens de volgende buitengerechtelijke kosten verschuldigd: 

- Indien de Koper of Verkoper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf; de buitengerechtelijke kosten conform  ‘het Besluit Vergoeding voor 

Buitengerechtelijke Incassokosten’; 

- Indien de Koper of Verkoper een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf: 15% van de door de Koper of Verkoper aan AV 

verschuldigde bedragen, met een minimum van € 250,- 

 

Artikel 9. Reclamatie 

9.1  Na aflevering van het door de Koper aangekochte Kavel, is de Koper, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen, verplicht deze binnen 24 uur na ontvangst te controleren en AV mede te delen 

of het Kavel akkoord is. 

9.2  Indien de Koper niet binnen 24 uur na ontvangst van het Kavel deze heeft gecontroleerd en niet 

aan AV kenbaar heeft gemaakt of het Kavel akkoord is, heeft AV het recht de transactie af te 

handelen als ware het Kavel door de Koper akkoord is bevonden. De transactie is definitief, 

onherroepelijk en reclamatie is niet meer mogelijk. 

9.3  Het recht op reclamering vervalt eveneens indien de kilometerstand van een Kavel meer dan 10 

kilometer naar boven afwijkt ten opzichte van de kilometerstand op de vrachtbon of van het 

Beschrijvingsformulier.   

9.4  Heeft de Koper binnen de juiste randvoorwaarden aangegeven dat het Kavel niet overeenkomt 

met de beschrijving dan kan de Koper het Kavel “niet akkoord” melden. De Koper maakt hier 

gebruik van de Beschrijvingsgarantie. 

9.5  Claims worden uitsluitend in behandeling genomen als deze schriftelijk of online zijn ingediend. 

In tweede instantie worden claims behandeld op basis van verplichte arbitrage, waarbij het 

oordeel van AV bindend is. Partijen verbinden zich nu voor alsdan aan het oordeel van de expert 

door AV aan te wijzen. 

9.6  Het eigen risico op optische en technische schade bedraagt € 350,-. Schades onder het eigen 

risico komen niet in aanmerking voor reclamering. Het bedrag van reclamatie kan nooit meer zijn 

dan 20% van de Verkoopprijs. 



9.7  Onder technische schade wordt uitsluitend verstaan gebreken in de motor, versnellingsbak, 

koppeling, remmen, stuurinrichting, transmissie en aircopomp. 

9.8  Aan slijtage onderhevige onderdelen die regelmatig dienen te worden vervangen zoals 

bijvoorbeeld maar niet uitsluitend beperkt tot remschijven, uitlaatdelen, ophangrubbers, 

motorsteunen, draagarmen en schokbrekers komen niet voor reclamatie in aanmerking. 

9.9  Als minimum geldt de APK norm, zodra een technische schade een APK gerelateerd onderdeel 

betreft en binnen de APK norm valt, vervalt het recht op reclamering. 

9.10  Bij twijfel of geschillen over de hoogte van de schadeclaim, heeft AV het recht op eigen initiatief, 

of op die van de Koper of Verkoper een onafhankelijk expert de gegrondheid en hoogte van een 

claim te beoordelen. Koper en Verkoper accepteren dit oordeel en de in het expertiserapport 

genoemde bedragen op voorhand. 

9.11  De partij die door het expertisebedrijf in het ongelijk wordt gesteld, is verplicht de expertisekosten 

voor haar rekening te nemen. 

9.12  Indien de Koper is gestart met repareren voordat AV een claim al dan niet gegrond heeft 

verklaard, vervalt het recht op reclameren. 

9.13  Vergoeding van herstelschade vindt plaats op basis van kostprijs van de Koper en/of 

marktconformiteit, waarbij gevolgschade zoals rentederving en diagnosetijd niet voor vergoeding 

in aanmerking komen.  

9.14  Gevolgen van onoordeelkundig handelen met Kavels, boetes en/of aantasting van de RDW 

erkenning van AV en/of Verkoper tot gevolg, zullen te allen tijde worden verhaald op de Koper. 

9.15  Koper vrijwaart door acceptatie van de Algemene Voorwaarden AV en/of Verkoper van iedere 

aansprakelijkheid op dit gebied, waarbij met acceptatie van de Algemene Voorwaarden wordt 

bedoeld het verrichten van bindende handelingen na publicatie van deze Algemene Voorwaarden 

op het open of besloten deel van door AV geëxploiteerde websites. 

9.16  Indien het Kavel door de Koper zelf wordt opgehaald (uitsluitend bij specifieke veilingvormen of 

in uitzonderlijke gevallen), vervalt de Beschrijvingsgarantie bij het laden van het Kavel of als 

meer dan 10 kilometer is gereden met het Kavel.  

9.17  Als de Koper de vrachtbon uitsluitend aftekent of aftekent zonder te vermelden de datum, tijd, 

kilometerstand of zonder te vermelden wat de extra schade is ten opzichte van de schade vermeld 

op het Beschrijvingsformulier, dan behoudt AV zich het recht voor de claim niet in behandeling te 

nemen. 

9.18  Een niet akkoord melding dient altijd de volgende gegevens te bevatten of vergezeld te gaan van 

een vracht bon met hierop vermeld de leveringsdatum, tijd, kilometerstand, handtekening Koper 

en chauffeur en constatering van de extra schade ten opzichte van de genoemde schade op het 

Beschrijvingsformulier. 

9.19  Indien Kavels worden geveild waarbij door AV uitdrukkelijk is vermeld dat claimen, in dit 

specifieke geval, niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij liquidatieverkopen, 

dan gelden de volgende additionele voorwaarden: 

De Koopovereenkomst bevat nimmer voorwaarden, garanties of andere condities, impliciet dan 

wel expliciet genoemd op basis van recht, gewoonten of op enige andere wijze ten aanzien van 

bouwjaar, staat, specificaties, geschiktheid, kilometerstand, herkomst, beantwoording aan een 

bepaald doel, verkoopbaarheid of de mate waarin een Kavel aan de wegen verkeerswetgeving 

voldoet. 

9.20 Een transactie is door AV altijd zonder verdere ingebrekestelling terug te draaien. Hierbij zal de 

Verkoper aan AV de Verkoopprijs plus de gemaakte kosten terug dienen te betalen. AV zal door 

Koper hiertoe nimmer verplicht worden gesteld. De keuze van deze mogelijkheid gebruik te 

maken wordt per situatie door AV bekeken en door AV besloten. Denk hierbij onder andere maar 

niet uitsluitend aan Kavels die Total loss zijn geweest, gebruikt zijn voor bijzondere doeleinden 

(bijvoorbeeld Taxi- of Politieauto) en Kavels waarvan de kilometerstand zijn teruggedraaid.  

 

 

Artikel 10. Prijzen/ Tarieven 

10.1  Levering van producten en/of diensten door AV geschiedt tegen de op het moment van de 

totstandkoming van de Overeenkomst door AV gehanteerde prijzen en tarieven. 



10.2  Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Koper of Verkoper is overeengekomen of anders 

aangegeven zijn door de AV gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief 

eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. 

10.3  Deelnemers kunnen kiezen voor een betaald abonnement waardoor Koper en Verkoper lagere 

Additionele kosten betalen.  

10.4  De looptijd van een abonnement is één jaar en opzegging dient twee maanden voor afloop hiervan 

middels een schriftelijke mededeling te geschieden.  

10.5  Bij te late- of niet-opzegging wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor de duur van één 

jaar o.b.v. de dan geldende tarieven en voorwaarden.  

10.6  AV is bevoegd om tussentijds eenzijdig het abonnementstarief te wijzigen. Indien de Deelnemer 

niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsverhoging dan is hij bevoegd om zijn deelname te 

beëindigen binnen één maand na aankondiging van de prijswijziging. 

 

Artikel 11. Rechten AV 

11.1  Hoewel AV zich inspant voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen 

onbelemmerde toegang garanderen. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de 

zijde van AV opgeschort tot nader order. Onder overmacht kan worden verstaan een situatie 

waarop redelijkerwijs niet geacht kan worden dat AV daar invloed op uit kan oefenen, zoals 

bijvoorbeeld een stroomstoring.  

11.2  Wanneer AV het wenselijk vindt, is zij gerechtigd zonder vooraankondiging wijzigingen in websites 

aan te brengen in de breedste zin des woords, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, het buiten 

gebruik stellen van het systeem ten behoeve van onderhoud of ter opheffing van een storing.  

11.3  In geval van overmacht zal AV de Kavels die door een overmacht situatie zijn getroffen kosteloos 

opnieuw veilen. 

 

Artikel 12. Intellectueel Eigendom 

Alle rechten inzake veilingapplicaties, voorwaarden, beschrijvingen, data, kennis, logo’s en merkrechten, 

behoren aan AV of aan haar licentiegever. Iedere vorm van imitatie en/of namaak is verboden. 

Deelnemers dienen de door AV geëxploiteerde websites uitsluitend aan te wenden voor doelen die zijn 

omschreven in de inleiding van de Algemene Voorwaarden.  

12.1  Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom 

alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten 

tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door AV aan 

Deelnemer geleverde producten en diensten komen uitsluitend toe aan AV of aan licentiegevers 

van AV.  

12.2  Deelnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op 

deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van in zijn geheel opeisbare boete van  

€ 5.000,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de AV 

overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of 

schadevergoeding of winstafdracht. 

12.3  Het is de Deelnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van 

Uitgever als bedoelt in artikel 12.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AV 

enige door AV aan Deelnemer geleverde producten en diensten, geheel of gedeeltelijk te 

verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen (al of niet in digitale vorm), tenzij anders 

overeengekomen.  

12.4  Geen enkele bepaling in de tussen AV en Deelnemer gesloten Overeenkomst of daaruit 

voortvloeiende overeenkomsten strekt het gehele of gedeeltelijke overdracht aan Deelnemer van 

rechten als bedoelt in artikel 12.1. 

 

  



Artikel 13. Rechten en plichten van Deelnemers 

13.1  Het gebruik van de door AV geëxploiteerde websites geschiedt voor eigen rekening en risico van 

de wederpartij. De Deelnemer zal handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. 

Tevens zal de Deelnemer zich onthouden van handelingen die AV of derden schade toebrengen, 

zoals het verstrekken van onjuiste informatie, het inbreuk maken op rechten van intellectuele 

eigendom, het plaatsen of verspreiden van aanstootgevende publicaties, het schenden van de 

privacy van AV, alsmede handelingen die de toegang tot het functioneren van de door AV 

geëxploiteerde websites belemmert. 

13.2  Een Verkoper dient te allen tijde gerechtigd te zijn een aangeboden Kavel te verkopen. De 

  Verkoper dient dus over het eigendom van het Voertuig of Voorwerp te beschikken.  

13.3  Daarnaast is Verkoper verplicht om een melding aan AV te maken als een Kavel en/of Voertuig of 

Voorwerp dat ter veiling wordt aangeboden eerder onder bijzondere omstandigheden is gebruikt 

zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als politie- ambulance- of rijlesvoertuig, of indien een 

voertuig door een verzekeraar total loss is verklaard dan wel ernstige schade heeft gehad.  

13.4  Voorts is de Verkoper verplicht de juiste kilometerstand en/of onlogische trends hierin te melden 

aan AV. Tevens dient hij het juiste kenteken op te geven.  

13.5  Indien de Verkoper ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden in verzuim is, dan heeft AV en 

de Koper recht op schadeloosstelling.  

13.6  Een Verkoper heeft de plicht om voorafgaand aan de veiling zijn/haar Kavels op een juiste 

omschrijving te controleren. Denk hierbij onder andere, maar niet uitsluitend aan, of het Kavel 

volgens de Marge of BTW regeling verkocht dient te worden.  

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid AV 

14.1  Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van AV, is AV nimmer aansprakelijk 

jegens Verkoper of Koper voor een hoger bedrag dan de marge die zij bij de desbetreffende 

veilingtransactie heeft ontvangen of zou hebben ontvangen. AV is nimmer aansprakelijk voor 

onjuiste informatie die is verstrekt door het RDW of NAP of enige andere derde partij. 

14.2 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor een Bod, Koop of Verkoop en de 

handelingen via de website van AV.  

14.3 Verkoper is en blijft jegens AV aansprakelijk voor het Kavel dat door AV wordt ingekocht en 

verkocht. Verkoper vrijwaart AV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van Koper met betrekking tot 

het Kavel en de conformiteit daarvan. Koper accepteert dat AV materieel geen enkele 

verantwoordelijkheid heeft voor het Kavel of de conformiteit daarvan.  

14.4 Voor zover de Koper al een uit hoofde van enig gebrek voortvloeiende aanspraak zou kunnen 

hebben, gelden uitdrukkelijk eigen risico’s en bepalingen genoemd in artikel 9 van deze 

voorwaarden.  

 

Artikel 15. Verjaring 

15.1  Voor de Koper of Verkoper, verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van de Overeenkomst door 

verloop van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar 

is geworden.  

 

Artikel 16. Geschillen 

16.1  Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het 

Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 

11 april 1980 (Weens Koopverdrag). 

16.2  Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. 

 

Artikel 17. Stichting Derdengelden 

17.1  AV zal uitsluitend op schriftelijk verzoek ten behoeve van Kopers en Verkopers gelden ontvangen 

op de hiervoor bestaande Stichting Derdengeld rekening.  

17.2  AV bevordert dat de aan Verkopers toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de Verkopers 

worden doorbetaald.  



17.3  De Verkoper verleent AV toestemming de door haar in rekening te brengen tarieven te verrekenen 

met de bedragen die de Verkoper op basis van verzonden facturen aan AV verschuldigd is.  

17.4  AV is geen rente verschuldigd over de gelden die ten behoeve van de Verkopers ontvangen is. 

Eventuele ontvangen rente wordt aangemerkt als vergoeding voor administratieve kosten. 

 

 

Artikel 18. BPM teruggave 

18.1  Met betrekking tot de BPM restitutie, die AV voor haar Koper of Verkoper terugvordert, geldt dat 

AV nimmer aansprakelijk is of kan worden aangesproken voor het niet ontvangen van een BPM 

restitutie of voor het ontvangen van een lager bedrag aan BPM restitutie dan oorspronkelijk 

beoogd. Verkoper heeft een meldingsplicht in geval van een afwijkend restant BPM bedrag. 

18.2  Indien de Belastingdienst rechtsgeldig verdedigt dat BPM restitutie onrechtmatig heeft 

plaatsgevonden en zodoende de BPM restitutie terugvordert, kan AV de gerestitueerde BPM op 

Verkoper verhalen tot 6 maanden na afsluiten van de Overeenkomst. 


