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ALGEMENE ONLINE VEILINGVOORWAARDEN

1. Alle goederen en materialen worden verkocht, in de staat waarin ze zich
bevinden en voor wat ze zijn, zonder dat enige betwisting kan worden
aanvaard nopens hun aard of toestand. Wanneer maten, bouwjaren,
gewichten, afmetingen, inhouden en dergelijke kenbaar gemaakt worden in
de catalogi, folders, publicatie of op de website voorafgaandelijk of tijdens de
verkoping, zijn deze enkel en alleen te informatieven titel en kunnen deze
nooit bindend zijn. De kopers hebben de gelegenheid gehad om zich van de
staat en de toestand van de voorwerpen te vergewissen gedurende de
voorafgaandelijke tentoonstelling.
2. De bieder weet dat er bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken
van de koopwaar (art. 1649 B.W.).
3. De veilingmeester en/of de gerechtsdeurwaarder heeft de mogelijkheid om de
identiteit van de bieder/koper te controleren via externe databanken en kan
de juistheid van de gegevens bij registratie nazien en opvolgen. De
veilingmeester en/of de gerechtsdeurwaarder kan de locatie van waarop u
inlogt en u registreert controleren via uw IP (internet protocol) adres of
emailadres. Enkel biedingen van handelings- en rechtsbekwame kopers
worden aanvaard. De verkoper, inrichter, veilingmeester en ministeriële
ambtenaar hebben het recht te allen tijde bieders uit te sluiten, zonder
opgave van redenen.
4. Registratie van de bieders: de gegevens waarmee u inlogt zijn tevens de
facturatiegegevens, na toewijzing deze onwijzigbaar.
5. De hoogste bieder is koper. Bij elk geschil beslist de gerechtsdeurwaarder.
Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk. De veilingmeester kan zonder
opgave van reden tijdens de veiling op gelijk welk ogenblik een minimumbod
instellen, de verkoping van één of meerdere loten annuleren, loten splitsen of
samenvoegen, laten vervallen of opnieuw aanbieden. Iedere bieder blijft
gehouden door zijn bod, ook indien dit wordt overtroffen. Wordt het bod van
de hoogste bieder geweigerd zal een (hoogste) voorgaande bieder als koper
aangeduid worden.

6. De goederen worden verkocht met verhoging voor de veilingkosten die 17%
bedragen, meer 21% BTW berekend over de koopsom én de veilingkosten.
7. Indien er een bod wordt gedaan op een lot tijdens de laatste 5 minuten van
de veiling wordt de veiling voor dit lot in tijdsblokken van 5 minuten verlengd.
8. De betaling geschiedt in handen van de veilinghouder op de wijze aangeduid
in de bijzondere veilingvoorwaarden. Pas na volledige betaling van koopsom,
opgeld en BTW ontvangt de koper een factuur op de afgiftedag en wordt hij
eigenaar van de goederen, waarna de goederen kunnen meegenomen
worden. Indien de betaling niet is overgemaakt voor de datum vermeld in de
bijzondere veilingvoorwaarden is dit rouwkoop en kan de veilingmeester en/of
gerechtsdeurwaarder beslissen het lot of de loten opnieuw in veiling te
brengen of toe te wijzen aan een (hoogste) voorgaande bieder. De in gebreke
blijvende koper kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade en de
kosten en kan nooit aanspraak maken op een eventuele hoger behaalde prijs.
9. EU kopers die beschikken over een geldig en controleerbaar BTW nummer in
hun land van oorsprong dienen geen BTW te betalen op hun aankoop indien
zij bij afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring opmaken m.b.t.
de overbrenging van de goederen buiten België. Niet-belastingplichtige EU
kopers of kopers van buiten de EU dienen altijd BTW te betalen. De BTW
betaald door kopers van buiten de EU zal na voorlegging van een geldig
uitvoerdocument binnen de 14 dagen na de toewijs teruggestort worden door
de veilingmeester.
10. Goederen die niet zijn opgehaald voor de datum vermeld in de bijzondere
veilingvoorwaarden - zonder toestemming van de veilingmeester - worden
zonder voorafgaandelijke verwittiging doorverkocht, weggehaald en/of
vernietigd zonder terugbetaling van de koopprijs. De kosten van verwijdering
of vernietiging kunnen op de in gebreke blijvende koper worden verhaald. De
verkoper heeft het recht tot revindicatie van de goederen zolang de volledige
koopsom niet betaald is.
11. Vanaf de toewijzing verblijven de goederen ter plaatse op risico, gevaar en
rekening van de koper. De veilingmeester, verkoper, curator of
gerechtsdeurwaarder zijn niet aansprakelijk in geval van brand, waterschade,
diefstal, ongeval of gelijk welke andere schade.
12. Elke persoon bevindt zich ter plaatse op eigen risico en gevaar zonder
mogelijkheid van verhaal lastens de gerechtsdeurwaarder en/of de
veilinghouder tijdens bezichtigingsdagen, veiling en afhalingsperiode.
13. Demontage en weghalen van aangekochte goederen zal vakkundig moeten
gebeuren.
Elke schade, veroorzaakt door demontage of weghaling van goederen, aan
het gebouw of aan andere voorwerpen of personen, zal door de hiervoor
verantwoordelijke dienen vergoed of hersteld te worden, volgens de regels
van de kunst. Kopers van loten die het weghalen van andere loten
bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken dienen deze loten bij aanvang van de
afhalingsdag of periode onmiddellijk weg te halen.
14. Indien een derde rechten laat gelden op een bepaald lot voor het is
opgehaald door de koper kan de verkoper, veilingmeester, curator of
gerechtsdeurwaarder de verkoop ongedaan maken mits terugbetaling van de
koopsom, zonder enige schadevergoeding.
15. De veiling verloopt uitsluitend in real-time via het internet. De databanken
en registreermodules staan opgeslagen op een externe beveiligde server. De

biedingen gebeuren on-line op de server. De toezichthoudende
gerechtsdeurwaarder kan enkel registreren wat hij de visu ziet en wat de
informaticatechnologie
hem
mogelijk
maakt
te
registreren.
De
gerechtsdeurwaarder wordt hierbij uitdrukkelijk ge-exonereerd voor gelijk
welke manipulatie van de software en kan geenszins aansprakelijk gesteld
worden voor enige vorm van fraude met de technologie, zelfs al zou deze
eenvoudig te detecteren zijn.
16. Internetveilingen kunnen maar gebeuren via hoogtechnologische soft- en
hardware, waarbij het beroep doen op diensten van derden noodzakelijk is
(electriciteit, datacommunicatie, servers). De veilingmeester, verkoper,
curator of gerechtsdeurwaarder zijn niet aansprakelijk voor gelijk welke
technische storing waardoor niet kan geboden worden of de bieding niet kan
geregistreerd worden. De veilingmeester en gerechtsdeurwaarder zijn
uitdrukkelijk ge-exonereerd van elke aansprakelijkheid voor schade of claims
ten gevolge van alle mogelijke voorspelbare én onvoorspelbare
technologische en menselijke fouten, pannes of problemen in de meest ruime
opvatting van het woord. De gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid op
gelijk welk moment de veiling te stoppen, te schorsen of geheel af te
gelasten, en dit arbitrair zonder enige vorm van verhaal, zodra hij vindt dat
er een probleem opduikt waardoor elke controle op of normale werking van
de verrichtingen in het gedrang komt. Geen enkele van de bieders kan alsdan
laten gelden het hoogste bod gedaan te hebben. De gerechtsdeurwaarder
beslist in dat geval omtrent de toewijzing of het terug in veiling brengen van
de loten. Zijn beslissing is bindend. In geval van technische storing waardoor
de website van de veilingmeester niet volledig of niet voor alle bieders
toegankelijk is kan de veilingmeester en/of gerechtsdeurwaarder beslissen de
veiling te verlengen met een door hem te bepalen duur.
17. Nooit zal een bieder kunnen pretenderen het hoogste bod gedaan te hebben.
Enkel degene die door de gerechtsdeurwaarder is aangeduid als de hoogste
bieder kan zich daarop beroepen, ook al zouden andere bieders trachten te of
kunnen bewijzen dat zij nog hoger geboden hebben.
18. Indien een bieder zich manifest materieel vergist in de biedprijs zal de
veilingmeester,
na het
akkoord
verkregen
te
hebben
van
de
gerechtsdeurwaarder, dit zelf kunnen herstellen.
19. Zodra de inrichter, veilingmeester en andere betrokken (informatica)partners
hackers in de veilingmodule op het spoor komen, wordt de
gerechtsdeurwaarder gecontacteerd, waarna deze beslist ofwel de hele veiling
stop te zetten ofwel de getraceerde manipulaties van de hacker uit het
systeem te verwijderen. Wie betrapt wordt op gelijk welke vorm van fraude
wordt onmiddellijk door de veilingmeester en/of de gerechtsdeurwaarder uit
de veiling geweerd, zonder enige vorm van verhaal. Gelet op de huidige stand
van de internettechnologie zal geen enkele bieder in dergelijke gevallen
verhaal kunnen zoeken op de verkoper, inrichter, veilingmeester,
gerechtsdeurwaarder of gelijk welke andere partner bij de veiling betrokken.
De inrichters kunnen tegen de geïdentificeerde hacker alle wettelijk voorziene
maatregelen treffen.
20. De veilingmeester en/of gerechtsdeurwaarder hebben het recht te allen tijde,
na het afsluiten van een veiling, nieuwe veilingvoorwaarden op te stellen of
de bestaande te wijzigen, evenals het aan te rekenen opgeld. Nooit kan een
bieder zich beroepen op voorwaarden van vroegere veilingen.

21. De veilingmeester en gerechtsdeurwaarder zijn tegenover derden nooit
aansprakelijk voor het opgeven van valse namen door bieders/kopers. Onder
geen beding kunnen derden of kandidaat-kopers/bieders de veilingmeester of
gerechtsdeurwaarder aansprakelijk stellen voor het bekomen van
schadevergoeding wegens gederfde winst, gemiste kansen, lost profits of wat
dan ook door het gebruik van deze internetveiling.
22. Bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde
bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders. Alle geschillen worden
beslecht overeenkomstig het Belgisch recht. Door zich te registreren en te
bieden aanvaardt iedere bieder de algemene en bijzondere online
veilingvoorwaarden en kan hij geen onwetendheid inroepen.
23. De voorbereiding en organisatie van de veiling gebeurt door Leo Van Der
Heyden
BVBA.
De
toewijzing
van
loten
geschiedt
t.o.v.
de
gerechtsdeurwaarder.
24. Van het toezicht op en het verloop van deze veiling wordt een proces-verbaal
opgemaakt door gerechtsdeurwaarder Francis Snoeck, met kantoor te 9100
Sint-Niklaas, gerechtelijk arrondissement Dendermonde, tel 03/760.01.00 –
fax 03/760.01.08 – info@gdwsnoeck.be - www.gdwsnoeck.be.
25. Per verkoping worden bijzondere veilingvoorwaarden vermeld op de website
van de veilingmeester met betrekking tot de betalings- en afhaalmodaliteiten
en de daarbij te respecteren uiterste data. Deze bijzondere voorwaarden
dienen steeds nageleefd te worden door de kopers.
Bijzondere veilingvoorwaarden voor de online verkoping met afsluitdatum
zie 1ste pagina
1. De goederen kunnen pas afgehaald worden na volledige betaling .
2. De betaling voor de veiling van Superdog kan enkel met cash geld of een
gecertificeerde bankcheque geschieden. Alle ander betalingen (tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld) moeten gestort worden op bankrekening:
DEXIA 779-5976095-56.
3. U dient de betaling tijdig uit te voeren.
4. De betaling moet ten laatste de dag voor de afhaling zichtbaar zijn op de
rekening van de bvba LEO VAN DER HEYDEN vooraleer de goederen worden
meegeven.
5. Een betalingsafschrift van Uw bank is niet geldig als betalingsbewijs. U kan de
goederen afhalen op de respectievelijke adressen waren de kijkdagen hebben
plaatsgevonden.
6. U kan de goederen afhalen op zie hoofdblad. Bij laattijdig afhaling zal er
automatisch een basiskost van 30 € + 28€ voor ieder begonnen uur(alsmede het
aanvangsuur) + 21 % btw, aangerekend worden. Laattijdige afhaling door inbreuk
op artikel 3 van de bijzondere veilingvoorwaarden vormt hierop GEEN uitzondering.

