ALGEMENE VOORWAARDEN

1.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen met de
daarachter vermelde betekenis:
Algemene voorwaarden:
de Algemene Voorwaarden van veilingdeurwaarder.nl;
Dienst(en):
de verplichting van veilingdeurwaarder.nl om aan contractant de gelegenheid te bieden,
geheel onder verantwoording en voor rekening van contractant, een advertentie te plaatsen
op de site, teneinde een door hem georganiseerde of begeleide openbare verkoop van één
of meer roerende zaken, niet zijnde registergoederen aan de bezoekers van de site aan te
kondigen;
Veilingdeurwaarder.nl:
is een vennootschap onder firma, welke is gevestigd te ’sHertogenbosch;
Overeenkomst:
de afspraak tussen veilingdeurwaarder.nl enerzijds en contractant anderzijds, waarbij
eerstgenoemde zich ertoe verplicht dienst(en) ter beschikking te stellen en laatstgenoemde
zich ertoe verplicht daarvoor de op de site vermelde prijs te voldoen;
Site:
de URL www.veilingdeurwaarder.nl;
Toegangscode:
een door veilingdeurwaarder.nl aan contractant toegekende unieke combinatie van letters,
cijfers, en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de
dienst(en) van veilingdeurwaarder.nl kan worden verkregen;
Contractant:
is een in Nederland gevestigd individueel gerechtsdeurwaarderskantoor of een regiokantoor
van de Nederlandse Belastingdienst, dat met veilingdeurwaarder.nl een overeenkomst heeft
afgesloten.
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2.

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen
veilingdeurwaarder.nl en contractant.
2. Deze overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door contractant, de
schriftelijke bevestiging daarvan door veilingdeurwaarder.nl en de toekenning van een
unieke toegangscode tot de site van veilingdeurwaarder.nl. Wanneer contractant met
gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de
overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door
veilingdeurwaarder.nl aan contractant is verzonden. Contractant dient onmiddellijk te
reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de overeenkomst door
veilingdeurwaarder.nl wanneer de aanmelding door contractant in het geheel niet (schriftelijk
of digitaal) is verzonden.
3. Veilingdeurwaarder.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren dienst(en) aan
te brengen, teneinde deze zo nodig te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk
voorschrift. Publicatie van een advertentie op de site van een door contractant
georganiseerde of begeleide openbare verkoop van één of meer roerende zaken die geen
registergoederen zijn, is geen vervanging van de wettelijke verplichting krachtens artikel 466
van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering om de verkoop van één of meer roerende
zaken die geen registergoederen zijn bekend te maken in een dagblad van de plaats waar
de verkoping zal geschieden, en bij gebreke van zodanig dagblad, in dat van een naburige
plaats.
4. De site bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden.
Veilingdeurwaarder.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud/ nauwkeurigheid
van de websites van derden.
5. De site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn
opgenomen. Veilingdeurwaarder.nl staat niet in voor de juistheid of de volledigheid van dit
materiaal, ongeacht of dit materiaal afkomstig is van veilingdeurwaarder.nl of van derden.
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3.

Gebruik toegangscode

1. Veilingdeurwaarder.nl streeft ernaar om terstond doch uiterlijk binnen twee werkdagen na
de schriftelijke/digitale aanmelding van contractant aan laatstgenoemde een toegangscode
te verschaffen.
2. Contractant is slechts gerechtigd de door veilingdeurwaarder.nl verschafte toegangscode
te verstrekken aan zijn werknemers, die de toegangscode nodig hebben ter vervulling van
de aan hen door contractant opgedragen taken ten behoeve van een contractant
geïnitieerde of begeleide veiling van roerende zaken niet zijnde registergoederen.
3. Wanneer een werknemer aan wie de toegangscode door contractant is verstrekt niet
langer voor haar werkzaam is, is contractant gerechtigd veilingdeurwaarder.nl om een
nieuwe toegangscode te verzoeken. Veilingdeurwaarder.nl zal gehouden zijn zich er voor in
te spannen deze nieuwe toegangscode binnen drie werkdagen aan contractant te
verschaffen. Zodra een nieuwe toegangscode is aangevraagd, zal veilingdeurwaarder.nl het
gebruik van de oude toegangscode blokkeren.
4. Veilingdeurwaarder.nl is gerechtigd om ongeautoriseerd gebruik van de toegangscode,
waaruit voor veilingdeurwaarder.nl schade voortvloeit of kan voortvloeien, aan contractant in
rekening te brengen.

4.

Elektronische communicatiemiddelen

1. In het geval communicatie tussen veilingdeurwaarder.nl en contractant geschiedt met
behulp van elektronische middelen, zoals email en andere vormen van dataverkeer, dan
zullen beide partijen zorg dragen voor een standaard virusprotectie. Veilingdeurwaarder.nl is
jegens contractant niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de
verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie,
en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
2. Contractant dient zijn eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen
ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

Veilingdeurwaarder.nl  KvK ’sHertogenbosch: 141.936.37  ING Bank: NL74 INGB 067 07 68 529  BTW: NL8161.56.931.B01

5.

Prijs en betaling

1. Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen van
veilingdeurwaarder.nl door contractant overeenkomstig de daarop vermelde
betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na
factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bankrekeningnummer zoals vermeld
op de factuur.
2. De gehanteerde prijzen c.q. tarieven staan vermeld op de site en kunnen tevens worden
opgevraagd bij veilingdeurwaarder.nl. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van
veilingdeurwaarder.nl vermeld in euro’s en zijn deze exclusief BTW.
3. Veilingdeurwaarder.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van haar dienst(en) te
wijzigen of te herzien. Veilingdeurwaarder.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen
minstens dertig dagen van tevoren op de site plaatsen.
4. De door contractant betaalde bedragen worden onder geen enkele omstandigheid
gecrediteerd.
5. Indien contractant niet of niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn en is hij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens rente verschuldigd
over het openstaande bedrag. Deze rente zal gelijk zijn aan de op dat moment geldende
Nederlandse wettelijke rente.
6. Buitengerechtelijke kosten welke contractant verschuldigd is zullen worden berekend aan
de hand van de Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van
veilingdeurwaarder.nl om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke
kosten, aan contractant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te
boven mochten gaan.
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6.

Rechten en verplichtingen van contractant

1. Het (elektronische) verkeer tussen contractant en andere gebruikers van de site geschiedt
voor eigen rekening en risico van contractant.
2. Contractant zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden
of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen
van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht.
3. Contractant onthoudt zich ervan veilingdeurwaarder.nl of derden bij het gebruik van de
site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het
maken van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere
rechten van derden en/of van veilingdeurwaarder.nl, het plaatsen van incomplete en/of niet
waarheidsgetrouwe informatie, hetzij met betrekking tot het door contractant openbaar te
veilen of middels een openbare inschrijving te verkopen object, hetzij met betrekking tot het
eigen kantoor van contractant, het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal dat door
anderen op de site is geplaatst, het schenden van de door veilingdeurwaarder.nl verzorgde
publiciteit, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de site, het zodanig
gebruik maken van de site dat daardoor de juiste werking van computersystemen van
veilingdeurwaarder.nl of derden wordt verhinderd dan wel dat het gebruik door anderen van
de site zou kunnen worden verhinderd, het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van
gegevens van derden dan wel gegevens van derden toevoegen, het overdragen en/of
cederen van enig recht dat of enige verplichting die contractant op grond van deze
algemene voorwaarden heeft aan derden.
4. Onverlet het bepaalde in artikel 6.3 is contractant niet gerechtigd om ongevraagd emails
of andere informatie (‘spammen’) aan gebruikers van veilingdeurwaarder.nl te sturen of een
zoekprogramma op de site of onderdelen daarvan aan te brengen met het doel om
informatie of databestanden van de site te downloaden (‘spideren’). Indien
veilingdeurwaarder.nl op de hoogte wordt gesteld van bovenstaande activiteiten, is
contractant een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan veilingdeurwaarder.nl van €
50.000,00 (zegge: vijftig duizend euro) zonder rechterlijke tussenkomst en is
veilingdeurwaarder.nl gerechtigd de overeenkomst met contractant met onmiddellijke ingang
te beëindigen.
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7.

Rechten en verplichtingen van veilingdeurwaarder.nl

1. Veilingdeurwaarder.nl verschaft contractant toegang tot haar site en gebruik van de
overeengekomen dienst(en) tegen betaling door contractant van de overeengekomen prijs.
2. Veilingdeurwaarder.nl geeft geen garanties af met betrekking tot de periode tussen het
plaatsen en het publiceren van de advertentie op de site.
3. Veilingdeurwaarder.nl is in het geval van niet nakoming van de overeenkomst gerechtigd
om de overeengekomen dienst(en) op te schorten met recht tot ontbinding tot contractant
aan alle op haar rustende verplichtingen heeft voldaan.
4. Veilingdeurwaarder.nl zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar
site en/of gebruik van de technische infrastructuur van de site zo spoedig mogelijk op te
(doen) heffen. De uit de opheffing van de storing voortvloeiende kosten zijn uitsluitend voor
rekening van contractant, indien de storing veroorzaakt is door contractant en/of een derde,
wiens handelen of nalaten aan contractant kan worden toegerekend, en/of wiens handelen
in strijd is met de algemene voorwaarden.
5. Veilingdeurwaarder.nl heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing
de dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens
contractant.
6. Veilingdeurwaarder.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de
toegang tot de dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van die dienst(en)
en/of de site. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop
contractant toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de dienst(en), zal
veilingdeurwaarder.nl contractant zo spoedig mogelijk over de wijzigingen informeren.

8.

Aansprakelijkheid

1. Veilingdeurwaarder.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is
van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een
andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.
2. Veilingdeurwaarder.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval
wordt verstaan winstderving van contractant of de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve
van wie contractant een aankondiging van een openbare verkoping op de site heeft
geplaatst.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de
schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van veilingdeurwaarder.nl.
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9.

Overmacht

1. Indien veilingdeurwaarder.nl niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen (overmacht) is zij nimmer aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend
onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan veertien dagen, is
contractant niet gehouden de prijs voor de dienst(en) te betalen.
2. Indien veilingdeurwaarder.nl bij het intreden van de overmacht die langer duurt of zal
duren dan veertien dagen al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan in die zin dat
contractant gedurende een periode van meer dan veertien dagen advertentieruimte op de
site heeft benut, is veilingdeurwaarder.nl gerechtigd 25% (zegge: vijfentwintig procent) van
de gebruikelijke prijs te factureren en is contractant gehouden deze factuur te voldoen.
3. Van overmacht in de zin van dit artikel is sprake bij elke van de wil van
veilingdeurwaarder.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens contractant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van veilingdeurwaarder.nl kan
worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheid wordt in elk geval (maar niet
uitsluitend) gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties
hebben voor het verstrekken van de dienst(en), storingen in het systeem die deel uitmaken
van het internet, storingen in het telecommunicatieinfrastructuur en uitval van
elektriciteitsvoorzieningen van veilingdeurwaarder.nl

10.

Rechtskeuze en forumkeuze

1. Op de overeenkomst tussen veilingdeurwaarder.nl en contractant is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen tussen veilingdeurwaarder.nl en contractant zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter van de Rechtbank te ’sHertogenbosch.
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