
Autobid.de is een handelsmerk 
van Auktion & Markt AG

Algemene Voorwaarden

Versie: 08 - 2013 

Deze algemene handelsvoorwaarden vervangen de algemene 

handelsvoorwaarden van 15.04.2011, 16:00 uur en treden vanaf 

02.08.2013, 16:00 uur in voege.

I. Algemeen, Toepasselijk recht

1. Gebruiker van deze algemene handelsvoorwaarden

De gebruiker van deze algemene handelsvoorwaarden is 

Auktion & Markt NV, een naamloze vennootschap naar recht 

van de Bondsrepubliek Duitsland, met zetel in Wiesbaden, 

ingeschreven bij het handelsregister van de rechtbank van 

Wiesbaden onder nummer HRB 20968.

2. Voorwerp van deze algemene handelsvoorwaarden

Het voorwerp van deze algemene handelsvoorwaarden is de 

regeling van de verkoop van roerende goederen door de 

gebruiker als ondernemer (hierna „verkoper“ genoemd) aan 

personen die eveneens ondernemers en niet gebruikers zijn 

(hierna „koper“ genoemd), waarbij de koop via de Internet 

platform van de gebruiker onder de URL www.autobid.de 

afgehandeld wordt en het uitwendige verloop van de koop 

met een veiling gelijk is. Juridisch komen echter

koopovereenkomsten door aanbod en aanvaarding overeen-

komstig §§ 145 - 151 van het Duits burgerlijk wetboek tot 

stand, en niet door goedkeuring overeenkomstig § 156 van 

het Duits burgerlijk wetboek.

De algemene handelsvoorwaarden worden toegepast op alle 

soorten verkoopverrichtingen onder de URL www.autobid.de; 

tenzij de verkoper afzonderlijke algemene handelsvoorwaar-

den op afzonderlijke verkoopverrichtingen als bruikbaar 

verklaart.

3. Overige algemene handelsvoorwaarden

De volgende algemene handelsvoorwaarden gelden eveneens 

voor aanstaande zaken met de koper, voor zover zij niet vóór 

de aanstaande zaken door verkoper door andere vervangen en 

aan koper meegedeeld werden. Tegenstrijdige algemene 

handelsvoorwaarden van de koper gelden evenmin wanneer 

de verkoper ze niet uitdrukkelijk tegenspreekt.

4. Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt uitsluitend, 

met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN kooprecht (CISG).

II. Inschrijving als koper, toelating als koper

 

1. Inschrijving als koper

Gebruikers in de zin van § 13 van het Duits burgerlijk wetboek 

kunnen geen kopers zijn. Kopers kunnen slechts ondernemers 

in de zin van §§ 14 van het Duits burgerlijk wetboek zijn, als zij 

het koopobject met het oog op de uitvoering van hun activiteit 

of beroep verwerven, indien het object van de activiteit of

beroep de handel in motorvoertuigen is. Elke koper dient zich 

vóór zijn eerste deelneming aan een verkoopverrichting 

schriftelijk in te schrijven en te laten registreren. Elke koper 

dient daarbij vóór de eerste toelating tot overlegging van

aanbiedingen zijn eigenschap van ondernemer en van 

motorvoertuighandelaar uitdrukkelijk te verklaren en te 

rechtvaardigen. De aard van bewuste rechtvaardiging wordt 

door verkoper bepaald. 

Voor kopers die hun zetel hebben op het staatsgebied van de 

Bondsrepubliek Duitsland zijn steeds nodig als rechtvaardi-

ging: een kopie van de beroepsinschrijving, voor in het 

handelsregister ingeschreven verkooplui en vennootschap-

pen, een kopie van de identiteitskaart van de eigenaar van de 

zaak (respectievelijk de in het handelsregister ingeschreven 

zaakwaarnemer of bestuurder). 

Wat kopers betreft met zetel buiten het staatsgebied van de 

Bondsrepubliek Duitsland zijn aanvullend telkens beëdigde 

vertalingen van voormelde in vreemde talen opgemaakte 

documenten in het Duits noodzakelijk, voor kopers met zetel 

in een Staat van de Europese Unie en kopers met zetel binnen 

de Bondsrepubliek Duitsland is aanvullend de mededeling 

van het hun toegekende geldige omzetbelasting-identifica-

tienummer noodzakelijk. 

Alle kopers dienen naast voormelde documenten de onderge-

tekende inschrijvingsbevestiging samen met de rechtsbevoeg-

dheidsovereenkomst en erkenning van de algemene handels-

voorwaarden aan verkoper terug te zenden.
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2. Toelating als koper

Indien de koper bewijst dat hij ondernemer is in de zin van 

voormelde bepalingen, krijgt hij van verkoper een inschrijvings-

bevestiging. Deze wordt hem per e-mail toegestuurd en bevat 

het door verkoper bepaalde persoonlijke paswoord van koper. 

Dankzij het toegekende paswoord en de door koper vrij 

gekozen „gebruikersnaam“, kan koper zich in verkoopver-

richtingen inloggen, zodra hij de bij punt 1 genoemde docu-

menten aan verkoper teruggestuurd heeft. De „gebruikers-

naam“ wordt op het schermbeeld van het verkoopproces voor 

alle deelnemers zichtbaar gemaakt, de naam van de koper blijft 

daarentegen anoniem, net zoals het paswoord geheim blijft.

Elke koper dient wijzigingen van zijn gegevens (b.v., naam, 

zetel, adres) aan verkoper onverwijld schriftelijk mede te delen.

Overigens behoudt zich verkoper het recht van toelating als 

koper in een verkoopverrichting voor. Verkoper zal de toelating 

niet onredelijk weigeren.

III. Totstandkoming van een contract

1. Uitnodiging tot overlegging van aanbiedingen

Verkoper besteedt roerende zaken in elektronische verkoopca-

talogi aan. Elke roerende zaak wordt daarin een minimumprijs 

gegeven. Voor elke roerende zaak wordt daarenboven in de

verkoopcatalogus aangegeven, of het om een nieuwe of 

gebruikte zaak gaat en of de verkoop bij wijze van uitzondering 

als „netto-verkoop“ geschiedt, en de koopprijs dus als het 

hoogste aanbod, omzetbelasting niet inbegrepen, wordt 

verstaan. Door de publicatie van de verkoopcatalogus op

Internet nodigt de verkoper potentiële kopers tot overlegging 

van aanbiedingen uit.

2. Aanbodtermijn, aanbiedingen, geldigheidsduur van de 

aanbiedingen

a) De duur van de “Hotbid-fase“ wordt door verkoper voor elke 

veiling opnieuw vastgelegd. De “Hotbid-fase“ start opnieuw 

bij elke nieuw afgegeven aanbod. Indien tijdens een “Hotbid-

fase“ geen ander aanbod overgelegd wordt, eindigt deze bij 

afloop van het door het systeem vastgelegde tijd en is de 

aanbodfase af.

b) Verkoper behoudt zich het recht voor, de „Hotbid-fase“ bij 

bijzondere omstandigheden vroegtijdigte beëindigen.

c) Koper legt door invoer van een cijfer in het raam van de 

aanbodtermijn een aanbod over. Het aanbod kan eveneens 

onder de minimumprijs liggen. Koper is door zijn aanbod 

slechts gedurende 48 uur na de afloop van de „Hotbid-fase“ 

gebonden; bij aanbiedingen onder de minimumprijs die op het

schermbeeld als „voorbehouden„ voorkomen, is koper tijdens 

72 uur na de afloop van de „Hotbidfase“ gebonden. Na afloop 

van de aanbodtermijn, kunnen geen aanbiedingen meer 

overgelegd worden. 

Aanbiedingen kunnen niet alleen door cijferinvoer tijdens de 

lopende aanbodtermijn overgelegd worden, maar ook op voor-

hand door een maximumprijsaanbod in de elektronische 

aanbodagent. De aanbodagent is een technisch werktuig, dat 

tot het maximumprijsaanbod van koper automatisch steeds 

andere elektronisch overgelegde aanbiedingen om een in de 

veilingcatalogus aangekondigde minimumverhogingsstap 

overbiedt.

3. Aanvaarding van het aanbod

Verkoper kan aanbiedingen van koper onder de mini-

mumprijs weigeren. Verkoper kan ook aanbiedingen boven 

de minimumprijs weigeren en is niet verplicht aanbiedingen 

van koper te aanvaarden. Verkoper aanvaardt – voor zover hij 

geen gebruik maakt van zijn recht om aanbiedingen te 

weigeren – het hoogste aanbod. Hij beslist tijdens de duur 

van de geldigheidsperiode van het aanbod van koper, of hij 

zijn aanbod aanvaardt. De mededeling van de aanvaarding 

geschiedt door emailbericht van verkoper aan koper, dat 

informeert dat verkoper het aanbod aanvaardt; overigens

wordt een aparte aanvaardingsverklaring door koper ver-

zaakt.

 

4. Koopovereenkomst

Met het e-mailbericht van aanvaarding van verkoper komt een 

koopovereenkomst tot stand tussen verkoper en koper.
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5. Koopprijs

a) Kopers uit de Bondsrepubliek Duitsland

De koopprijs stemt overeen met het hoogste aanbod van koper 

en omvat dus – voor zover in de verkoopcatalogus voor 

bewuste zaak, niets anders uitdrukkelijk bepaald is en dus een 

“nettoverkoop” aangekondigd is – de in de Bondsrepubliek 

Duitsland geldende omzetbelasting (brutokoopprijs) van de 

respectievelijke wettelijke omvang. Verkoper maakt in het geval 

van Duitse kopers, een reglementaire factuur op met de 

netto-koopprijs en openlijk geïdentificeerde omzetbelasting

van de respectievelijke wettelijke omvang. Voorgaande zin 

geldt niet, wanneer het om een verkoop gaat, die aan de 

margeregeling overeenkomstig § 25a van de wet op de 

omzetbelasting onderworpen is.

b) Kopers uit EU-Staten buiten de Bondsrepubliek Duitsland

Kopers uit andere EU Staten als de Bondsrepubliek Duitsland 

dienen vóór hun aanbodoverlegging betreffende volgens de 

regels op de omzetbelasting getaxeerde zaken verkoper hun 

toegekend geldig internationaal omzetbelasting-identifica-

tienummer schriftelijk mede te delen en hierbij daarenboven 

schriftelijk aan verkoper te garanderen, dat de gekochte zaak 

onverwijld naar een andere EU-Staat buiten de Bondsrepub-

liek Duitsland overgebracht wordt.

Koper krijgt eerst een bruto-factuur met de koopprijs en 

kosten van contractuitvoering. Indien de vooronderstellingen 

van de Duitse wet op de omzetbelasting aanwezig zijn, krijgt 

koper een nettofactuur met de koopprijs en kosten van 

contractuitvoering. 

De factuur wordt geregeld door overschrijving vanuit een 

bankrekening op naam van koper.

De door koper voor reglementaire afhandeling in de zin van 

de Duitse wet betreffende de omzetbelasting voor te leggen 

bewijzen blijken uit de afzonderlijke EU-Koperinformatie

[Downloadcenter].

c) Kopers uit niet-EU Staten (derde landen)

Kopers uit niet-EU Staten (derde landen) dienen op de 

koopprijs van de zaak een ingehouden garantiebedrag ter 

hoogte van de in de Bondsrepubliek Duitsland geldige 

omzetbelastingtarief aan verkoper te betalen. Dit ingehouden 

garantiebedrag wordt aan koper onverwijld terugbetaald, 

zodra de vooronderstellingen qua omzetbelasting aanwezig 

zijn. Met het oog hierop dient aan verkoper het origineel van 

de ingevulde en door de douanedienst van de EU gestempel-

de uitvoerverklaring voorgelegd te worden. Na ontvangst van 

het formulier wordt het ingehouden garantiebedrag

onmiddellijk aan koper terugbetaald. Het recht op uitbetaling 

van het ingehouden garantiebedrag is slechts overdraagbaar 

met toestemming van verkoper.

d) Kosten van contractuitvoering

aa) Koper draagt benevens de koopprijs, de kosten van 

contractuitvoering. De kosten van contractuitvoering (rech-

ten) richten zich naar de respectievelijk geldige prijslijst van 

verkoper, in te zien onder Prijslijst. Een aparte prijslijst geldt 

voor de marktplaats van de verkoopverrichting.

bb) De kosten van contractuitvoering vervallen samen met de 

koopprijs.

e) Kosten van het betalingsverkeer, afwikkeling

Koper draagt de in geval van buitenlandse overschrijving 

verschuldigde bankkosten.

Wordt afzonderlijk het opnemen van cheques of wissels 

overeengekomen, geschiedt dit slechts met het oog op de 

uitvoering, echter niet i.p.v. de uitvoering.

IV. Elektronische facturen

1. Koper gaat akkoord met de overhandiging van elektronische       

facturen.

2. De overhandiging van de elektronische factuur geschiedt in 

de mailbox van de klant.

3. Koper wordt erop attent gemaakt, dat hij ertoe verplicht is 

de handtekening van de elektronische factuur te checken.
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4. Koper wordt erop attent gemaakt dat de elektronisch 

overhandigde factuur in papierformaat kan worden gedrukt; 

het papierformaat geldt echter niet als bewijs in de zin van het 

belastingrecht.

5. De in elektronische vorm overhandigde factuur dient, 

evenals een factuur op papier, tien jaar bewaard te worden.

V. Verplichting tot vervroegde dienstverlening

Na het sluiten van het contract, is koper ertoe verplicht de 

koopprijs en kosten van contractuitvoering (punt III.5) vooraf 

te betalen. Koper krijgt dus de gekochte zaak slechts na 

volledige uitvoering van zijn uitschuld.

VI. Risico-overdracht, Afhalen, Eigendomsovergang

1. Risico-overdracht

Met de betaling van de koopprijs gaat het risico van toevallige 

achteruitgang en toevallige ondergang van de zaak naar koper 

over.

2. Afhalen

a) Gekochte zaken zijn door koper op eigen kosten op de in de 

elektronische verkoopcatalogus meegedeelde plaats af te 

halen.

b) Kopers uit EU-Staten buiten de Bondsrepubliek Duitsland 

kunnen de gekochte zaken slechts door een namens en voor 

rekening van koper belaste expeditiefirma afgehaald en uit het 

Staatsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland uitgevoerd 

worden. 

Zelf afhalen of afhalen door andere derden wordt niet toegela-

ten. 

De expeditiefirma dient een expeditie-attest met inachtne-

ming van het modelattest van verkoper („uitgebreid expedi-

tie-attest“) voor te leggen.

3. Eigendomsovergang

Onmiddellijk na betaling van de factuur, ontvangt koper een 

afhaalbon. Mits voorlegging van de afhaalbon ontvangt koper 

de gekochte zaak op de geïdentificeerde plaats, behoudens de 

bepalingen onder VI. 2.

VII. Inhoudingsrecht van verkoper

Verkoper heeft het recht de overhandiging van de afhaalbon 

en van de zaak te weigeren, totdat de koper aan alle vervallen 

verplichtingen jegens verkoper voldaan heeft, zelfs indien de 

verplichtingen uit andere verkopen en/of andere rechtsbetrek-

kingen ontstonden.

VIII. Eigendomsvoorbehoud

Alle gebruikte zaken blijven tot uitvoering van alle aan 

verkoper jegens koper toekomende rechten, eigendom van 

verkoper. Koper heeft geen recht de roerende zaak in pand te 

geven of als zekerheid over te dragen. Koper is gerechtigd de 

gebruikte zaak in het regelmatige zakenverkeer verder te

vervreemden. In geval van verdere vervreemding breidt zich 

het eigendomsvoorbehoud ook tot de koopprijsvordering uit 

(verlengd eigendomsvoorbehoud).

IX. Betalingsvoorwaarden en recht op latere uitvoering

De koopprijs en kosten van contractuitvoering zijn volledig 

verschuldigd bij ontvangst van de factuur. Bij wanbetaling 

raakt koper, zonder verdere uitleg van verkoper, 7 dagen na de 

vervaldatum achter. In geval van aanwezigheid van defecten, 

heeft koper geen recht op terugbetaling, tenzij de levering

klaarblijkelijk gebrekkig is of koper klaarblijkelijk een recht tot 

afhaalweigering heeft. In dergelijk geval is koper slechts tot 

terugbetaling gerechtigd, voor zover het ontvangen bedrag in 

behoorlijke verhouding staat met de gebreken en vermoedeli-

jke kosten van latere uitvoering (in het bijzonder het verhelpen 

van gebreken). Koper mag geen aanspraken noch rechten 

omwille van gebreken doen gelden, wanneer hij vervallen 

betalingen niet heeft uitgevoerd en voor zover het vervallen 

bedrag (m.i.v. eventueel uitgevoerde betalingen) in een 

behoorlijke verhouding staat met de waarde van de met 

gebreken behept roerende zaak.
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X. Terugtrekking uit een contract, Rechten bij wanbetaling, 

Verrekening- en inhoudingsrechten

1. Terugtrekking

Verkoper heeft een recht van terugtrekking uit het contract, 

wanneer koper onjuiste gegevens verstrekte over zijn krediet-

waardigheid, zijn betalingen staakte of op zijn vermogen een

insolvabiliteitsprocedure aangespannen werd.

Indien de zaak vóór de risico-overdracht naar koper, be-

schadigd wordt of ondergaat, heeft verkoper het recht zich uit 

de koopovereenkomst terug te trekken, wanneer hij de 

beschadiging of ondergang onmiddellijk aan koper meldt, en 

de betaalde koopprijs onverwijld aan koper terugbetaalt. Na 

de terugtrekking bestaan er onderling geen verdergaande 

aanspraken dan de terugbetaling van de koopprijs.

Indien de verkochte zaak na de risico-overdracht naar koper en 

vóór de bezitsoverdracht omwille van een aan verkoper toe te 

schrijven omstandigheid beschadigd wordt of ondergaat, is 

verkoper gerechtigd zich uit de koopovereenkomst terug te 

trekken, wanneer hij de beschadiging of ondergang onmid-

dellijk aan koper meldt, en de betaalde koopprijs onverwijld 

aan koper terugbetaalt. Na de terugtrekking bestaan er 

onderling geen verdergaande aanspraken dan de terugbeta-

ling van de koopprijs.

2. Verzuimschade

a) De eerste aanmaning wegens verzuim is kosteloos. De 

tweede aanmaning die plaatsvindt bij wanbetaling wordt aan 

koper met EUR 15 in rekening gebracht, tenzij koper bewijst 

dat verkoper geen kosten ter hoogte van dit bedrag opliep.

b) Verkoper heeft het recht, in geval van verzuim van koper, 

nalatigheidsinterest ten bedrage van 8 procentpunten boven 

de respectievelijke basisrente te vragen. Het doen gelden van 

hogere schade blijft hem voorbehouden. Het bewijs door 

koper dat verkoper geen of kleinere verzuimschade opliep,

blijft hem voorbehouden.

3. Verrekening- of inhoudingsrechten

Er komen verrekening- of inhoudingsrechten aan koper slechts 

toe, wanneer zijn tegeneisen rechtsgeldig vastgesteld, 

onbetwist of door de verkoper erkend zijn.

XI. Wijzigingsvoorbehoud

De functionaliteitgegevens van de te verkopen zaken en het 

statusoverzicht werden door verkoper naar eer en geweten 

samengesteld en in de verkoopcatalogus opgenomen. 

Onbelangrijke afwijkingen van de geleverde zaken worden 

door koper toegelaten, dit geldt b.v., voor mindere

functionaliteiten. Meer functionaliteiten zijn steeds als een 

verbetering van de geleverde zaken te beschouwen.

De gegevens in verkoopcatalogi maken geen overeengeko-

men kwaliteit, geen beloftes van een bepaalde bruikbaarheid 

en geen garantieverklaring, uit.

XII. Staangeld

Indien het aanvaardingsverzuim door koper tot een vertraging 

in het afhalen leidt, kan verkoper per dag van aanvaardings-

verzuim EUR 6,00, plus de respectievelijke geldige wettelijke 

omzetbelasting in rekening brengen.

Koper kan bewijzen dat verkoper geen schade of wezenlijk 

kleinere schade opliep. Verkoper kan bewijzen dat hij hogere 

schade opliep.

XIII. Eigenleveringsvoorbehoud

Precieze en rechtstreekse eigenlevering blijft voorbehouden.

Verkoper informeert onverwijld koper over de niet-beschik-

baarheid van het leveringsobject en bij terugtrekking, betaalt 

hij de overeenstemmende tegenprestatie aan koper onverwijld 

terug.
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XIV. Aansprakelijkheid Gebreken en Rechtsgebreken

1. Gebreken en rechtsgebreken

a) Aanspraken wegens gebreken en rechtsgebreken zijn 

uitgesloten bij gebruikte zaken.

b) Bij nieuwe zaken, draagt verkoper de hem tegen de fabrikant 

van de zaken (en tegen de leverancier van verkoper) toekomende 

aanspraken omwille van gebreken en rechtsgebreken aan

koper over. Verkoper is echter subsidiair aansprakelijk voor 

gebreken en rechtsgebreken overeenkomstig het kooprecht van 

het Duits burgerlijk wetboek, wanneer de fabrikant van de zaken

(of de leverancier van verkoper) de door het overgedragen recht 

aan koper toekomende aanspraken omwille van gebreken en 

rechtsgebreken niet of niet volledig nakomt.

2. Aansprakelijkheid wegens schuld bij contractuele onder-

handelingen en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Een aansprakelijkheid omwille van schuld bij contractuele 

onderhandelingen en omwille van onrechtmatige daad is 

uitgesloten.

3. Beperking van alle aansprakelijkheidsuitsluitingen in deze 

algemene handelsvoorwaarden

Is uit de rechtsbeperkingen in deze algemene handelsvoor-

waarden uitgesloten de aansprakelijkheid van verkoper 

jegens koper voor

- opzet of kwaadwilligheid of een uitdrukkelijk verklaarde 

garantie,

- opzettelijk of door grove nalatigheid berokkende schade,

- schade omwille van schuldige schending van wezenlijke 

contractuele plichten,

- schade voortvloeiend uit een schending van het leven, het 

lichaam of de gezondheid, die toe te schrijven is aan een 

opzettelijke of nalatige plichtschending door verkoper, zijn 

wettelijke vertegenwoordiger of uitvoeringshulpen. 

XV. Beperking van de aansprakelijkheid omwille van 

leveringsvertraging

1. Aansprakelijkheid bij vertraging van de dienstverlening 

Bij vertraging is verkoper niet aansprakelijk voor de dienstver-

lening.

2. Beperking van de aansprakelijkheidsuitsluiting

Is uit de rechtsbeperkingen in het raam van de aansprakelijk-

heid bij vertraging van de dienstverlening gesloten, de 

aansprakelijkheid van verkoper jegens koper voor

- opzet of kwaadwilligheid of een uitdrukkelijk verklaarde 

garantie,

- opzettelijk of door grove nalatigheid berokkende schade,

- schade omwille van schuldige schending van wezenlijke 

contractuele plichten

- schade voortvloeiend uit een schending van het leven, het 

lichaam of de gezondheid, die te wijten is aan een opzettelijke 

of nalatige plichtschending door verkoper, zijn wettelijke 

vertegenwoordiger of uitvoeringshulpen.

XVI. Beperkte aansprakelijkheid bij onmogelijkheid

1. Aansprakelijkheid bij onmogelijkheid van de 

dienstverlening

In geval van onmogelijkheid, is verkoper niet aansprakelijk 

voor de dienstverlening.

2. Beperking van de aansprakelijkheidsuitsluiting

Is uit de rechtsbeperkingen in het raam van de aansprakelijk-

heid bij onmogelijkheid van de dienstverlening gesloten, de 

aansprakelijkheid van verkoper jegens koper voor

- opzet of kwaadwilligheid of een uitdrukkelijk verklaarde 

garantie,
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- opzettelijk of door grove nalatigheid berokkende schade,

- schade omwille van schuldige schending van wezenlijke 

contractuele plichten,

- schade voortvloeiend uit een schending van het leven, het 

lichaam of de gezondheid, die te wijten is aan een opzettelijke 

of nalatige plichtschending door verkoper, zijn wettelijke 

vertegenwoordiger of uitvoeringshulpen.

XVII. Eisen tot schadeloosstelling van verkoper

Het recht van verkoper om schadeloosstelling te eisen, richt 

zich naar de wettelijke bepalingen, tenzij andersluidende 

bepalingen in deze algemene handelsvoorwaarden.

Indien verkoper schadeloosstelling eist i.p.v. de dienstverlen-

ing en indien de gekochte zaak door hem nog niet geleverd of 

teruggenomen werd, komt hem, zelfs zonder bijzonder bewijs, 

forfaitair 8% van de koopprijs als schadeloosstelling toe. Het 

bewijs van kleinere schade als voormelde geraamde schade 

blijft aan koper voorbehouden. Indien verkoper verdergaande 

schade bewijst, kan hij ook om schadeloosstelling ervan 

vragen.

XVIII. Terugtrekking

De koper kan zich in het raam van de wettelijke bepalingen uit 

het contract slechts terugtrekken, indien de plichtschending 

aan verkoper toe te schrijven is. Bij plichtschendingen dient 

koper binnen een behoorlijke termijn na uitnodiging van 

verkoper te verklaren, of hij zich omwille van de plichtschen-

ding uit het contract terugtrekt of de levering blijft eisen. Bij 

defecten gelden echter de wettelijke bepalingen betreffende 

de terugtrekking, behoudens die van deze algemene

handelsvoorwaarden.

XIX. Verjaring

1. Verjaringstermijn

De verjaring bedraagt één jaar vanaf het begin van de wetteli-

jke verjaring, met uitzondering van de aanspraken waarvan 

sprake bij punt XIV, nr. 3, punt XV, nr. 2 en punt XVI, nr. 2.

2. Begin van de verjaringstermijn

De verjaringstermijn begint bij alle schadeloosstellingaanspra-

ken met de aanvaarding, met uitzondering van de aanspraken 

waarvan sprake bij punt XIV, nr. 3, punt XV, nr. 2 en punt XVI, 

nr. 2.

XX. Uitvoeringsplaats en uitsluitend bevoegde rechtbank, 

Algemeen, Overdrachtsverbod

1. Uitvoeringsplaats en uitsluitend bevoegde rechtbank

Uitvoeringsplaats en uitsluitend bevoegde rechtbank voor 

beide contractdelen zijn de zetel van verkoper, en dit eveneens 

voor klachten in het wissel- en chequeproces.

2. Algemeen

Indien afzonderlijke delen van deze algemene handelsvoorwaar-

den met wettelijke bepalingen in strijd zijn of om andere 

redenen, nietig zijn, ontslaat dit koper niet van de afhaalplicht 

van de gekochte zaken en het naleven van de andere overeen-

komsten. Indien één van de bepalingen nietig is of wordt, wordt 

hierdoor de doeltreffendheid van de andere bepalingen niet 

aangeraakt. In dit geval geldt in de plaats van de nietige 

bepaling het wettelijke voorschrift, dat zo dicht mogelijk komt

bij de nietige bepaling. Het voormelde geldt eveneens in het 

geval van tekort aan wet- en regelgeving.

3. Overdrachtsverbod

De rechten van koper die voortvloeien uit het gesloten 

koopcontract zijn slechts met toestemming van verkoper 

overdraagbaar.

XXI. Marktplaats

Voor de marktplaats gelden aanvullend de volgende 

bijzonderheden:

1. Uitnodiging tot overlegging van aanbiedingen 

In de plaats van een minimumprijs, is aan de roerende zaak 

een vaste prijs te geven. Koper wordt via de knop „Koopopro-

ep“ tot overlegging van een bindend koopaanbod uitgenodigd.
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2. Aanbodtermijn, Aanbiedingen, Geldigheidsduur van de 

aanbiedingen

a) Er bestaat geen „Hotbid-fase“.

b) Koper legt door invoer van een cijfer een bindend aanbod 

(„Koopoproep“) over.

c) Na overlegging van een koopoproep, krijgt koper een 

e-mailbericht met alle wezenlijke gegevens van het motorvoer-

tuig alsook het aanbod van koper.

d) Koper is door zijn aanbod tot de afloop van 2 werkdagen na 

mededeling van zijn koopoproep gebonden.




