Inbrengbevestiging, door Onlineveilingmeester.nl te
verzenden of af te geven

Inzake

: Onlineveilingmeester.nl/Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers

Geachte mevrouw/heer,
U heeft Onlineveilingmeester.nl BV (hierna: OVM) verzocht om voor u door u aangeboden
roerende zaken te veilen. Aan dit verzoek voldoet OVM graag. Hierbij bevestigt OVM u dan
ook de aan haar verstrekte opdracht.
/.

Op de werkzaamheden van OVM zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor
opdrachtgevers, deze algemene voorwaarden zijn bijgesloten. In deze algemene
voorwaarden wordt onder meer de verschuldigdheid van een vergoeding geregeld. Wij
hebben daar voor afgesproken vergoeding, zie tarievenlijst. U kunt onze algemene
voorwaarden ook vinden op de website www.onlineveilingmeester.nl. In het navolgende zal
OVM in aanvulling op de algemene voorwaarden de spelregels geven voor online veiling van
de aangeboden zaken.
Werkwijze
U bepaalt de hoogte van de startbieding. Een startbieding bedraagt minimaal € 10,-. Indien
het bedrag van de startbieding naar het oordeel van OVM (substantieel) te hoog is, behoudt
OVM zich het recht voor het bedrag van de startbieding te verlagen.
OVM bepaalt aan de hand van de hoogste bieding of gunning aan de hoogste bieder
plaatsvindt. Indien u wilt voorkomen dat wordt gegund voor een bedrag dat naar uw oordeel
te laag is, geldt het volgende. U dient zelf zorg te dragen voor het uitbrengen van het
hoogste bod. De gunning blijft dan achterwege indien u voor 9.00 uur op de dag na sluiting
van de veiling per e-mail, gericht aan gunning@onlineveilingmeester.nl heeft verzocht om de
gunning achterwege te laten. Indien het bedoelde verzoek OVM niet of niet tijdig bereikt op
het hiervoor genoemde e-mailadres, dan wordt de kavel aan u toegewezen en bent u
gehouden de koopsom (inclusief opgeld) te voldoen.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van niet-gunning bent u verplicht op
eerste verzoek van OVM de kavels retour te nemen op het door OVM aangewezen tijdstip.
Dit geldt overigens ook voor kavels waarop in het geheel niet is geboden.

De Inhoudingen en kavels waarop in het geheel niet is geboden die niet zijn opgehaald op de
aangegeven momenten worden op een Restantveiling ter veiling aangeboden, waarbij het
inhouden van goederen niet mogelijk is. Eventuele stortkosten worden doorberekend.

/.

/.

Margeregeling
Indien u op grond van artikel 4.9 van de algemene voorwaarden gebruik wenst te maken
van de mogelijkheid van toepassing van de margeregeling, dient u een inkoopverklaring te
ondertekenen. In dat geval verzoek ik u vriendelijk de bijgaande inkoopverklaring te
ondertekenen en tezamen met deze opdrachtbevestiging aan OVM te retourneren.
Risico ingebrachte zaken
OVM is houder van de ingebrachte roerende zaken voor inbrenger. De ingebrachte roerende
zaken bevinden zich in het houderschap van OVM voor rekening en risico van u als inbrenger
met dien verstande dat de aansprakelijkheid van OVM is beperkt tot het bedrag dat in het
geval door de verzekering van OVM wordt uitgekeerd, met een eigen risico van €250,- per
gebeurtenis.
Ten slotte
Wij staan voor u klaar om een succesvolle veiling te organiseren. Mocht u (tussentijds)
vragen en/of opmerkingen hebben, dan zullen wij die graag met u bespreken.
Wij verzoeken u om de bijgevoegde kopie van deze brief voor akkoord te (laten)
ondertekenen en in de bijgevoegde envelop aan ondergetekende te retourneren.
Met vriendelijke groet,

Onlineveilingmeester.nl
Voor akkoord en ontvangst van de algemene voorwaarden:
Datum:
Plaats:
Naam Inbrenger:
(indien van toepassing) Bedrijfsnaam:
Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoon + Email

Handtekening:

Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers
Inwerkingtreding
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van juni 2014.
Begripsbepalingen
In deze Algemene Inbrengvoorwaarden wordt verstaan onder:
a.
OVM: de besloten vennootschap Onlineveilingmeester.nl B.V.
b.
Opdrachtgever: degene in wiens opdracht de openbare verkoop/veiling wordt gehouden, dan wel een taxatie wordt verricht.
c.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen OVM en Opdrachtgever.
d.
Veiling: de verkoop van roerende goederen ten behoeve van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.
e.
Taxatie: de waardebepaling van roerende goederen ten behoeve Opdrachtgever.
f.
Kavels:
de door opdrachtgever ingebrachte roerende zaken.
g.
Koper: degene aan wie wordt gegund.
h.
Toewijzing: de verklaring van OVM aan (aspirant)koper, houdende de mededeling dat het gekochte tegen betaling van de koopsom aan hem is toegewezen.
i.
Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper.
j.
Eindafrekening: de financiële afwikkeling van de Veiling.
k.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen OVM en Opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst
schriftelijk is overeengekomen dat wordt afgeweken van de Voorwaarden.
1.2
OVM is bevoegd om de Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn alsdan van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten.
1.3
Voor zover een of meerdere van de toepasselijke bepalingen uit deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 2: Overeenkomst; totstandkoming en beëindiging
2.1
De overeenkomst tussen OVM en Opdrachtgever kwalificeert als overeenkomst van opdracht. De overeenkomst komt tot stand zodra OVM van Opdrachtgever zodra
OVM de door Opdrachtgever gegeven opdracht heeft geaccepteerd. De enkele verklaring van OVM dat zij het aanbod heeft geaccepteerd strekt tot bewijs dat een
overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door OVM, ook indien en voor zover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en
voorts uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2.3
De Overeenkomst eindigt door het volbrengen van de opdracht door OVM. Bij een Veiling wordt een opdracht geacht te zijn volbracht na verzending door OVM van de
Eindafrekening. Bij een Taxatie wordt een opdracht geacht te zijn volbracht na verzending door OVM van het taxatierapport. De overeenkomst kan, in afwijking van
artikel 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek, niet worden opgezegd.
2.4
Een Opdrachtgever, die een natuurlijk persoon is die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, kan in afwijking van artikel 2.3 van de Voorwaarden
de overeenkomst opzeggen. Opzegging geschiedt uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de opening van de Veiling. Opzegging geschiedt schriftelijk en onverminderd de
verplichting tot betaling van de (volledige) vergoeding op de voet van artikel 6 van de Voorwaarden.
Artikel 3: Informatie
3.1
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, stukken en overige informatiedragers, die naar het oordeel van OVM zijn vereist voor (i) een deugdelijke uitvoering van de
Taxatie en/of (ii) deugdelijke afwikkeling van de Veiling, tijdig, volledig en in de door OVM gewenste vorm en wijze aan OVM ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is
in ieder geval gehouden voor wat betreft zaken die worden aangeboden ter Veiling en/of Taxatie, informatie aan te leveren ten aanzien van geldende
eigendomsverhoudingen en mogelijke rechten van derden.
3.2
Indien de in het vorige artikellid bedoelde gegevens niet tijdig aan OVM worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor OVM voortvloeiende kosten aan
Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.3
OVM is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever vrijwaart OVM voor
mogelijke aanspraken van derden.
Artikel 4: Veilingen
4.1
Opdrachtgever staat er jegens OVM voor in dat hij bevoegd is opdracht te verstrekken voor de Veiling van de door hem aangeboden goederen.
4.2
Opdrachtgever staat er jegens OVM voor in dat de ter Veiling aangeboden goederen onbezwaard en onbelast zijn, althans dat de informatie als bedoeld in artikel 2.1
van de Voorwaarden volledig is.
4.3
OVM gaat in het kader van een Veiling met Opdrachtgever een inspanningsverbintenis aan. OVM is gehouden zich naar beste weten en kunnen ten behoeve van
Opdrachtgever in te spannen. Garanties omtrent het resultaat worden door OVM echter niet gegeven.
4.4
De gang van zaken voorafgaand en tijdens de Veiling wordt uitsluitend bepaald door OVM. OVM heeft de bevoegdheid personen al dan niet tot de Veiling toe te laten,
één of meer Kavels niet te veilen, verandering aan te brengen in (de samenstelling van) de Kavel(s), een bieding niet te erkennen of ongeldig te verklaren, de Veiling te
staken, te schorsen, te hervatten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke en/of doelmatige maatregelen te treffen.
4.5
OVM is, tenzij anders wordt overeengekomen, niet gehouden bedrijfs- of opslagruimtes waar de ter Veiling aangeboden goederen zich bevinden bezemschoon op te
leveren.
4.6
Opdrachtgever is, indien een Veiling plaatsvindt van Kavels die zich in een locatie bevinden die door Opdrachtgever wordt gebruikt, medewerking te verlenen aan
bezichtigingen (kijkdagen) voorafgaand aan de Veiling en het afhalen, door middel van afhaaldagen, van de geveilde Kavel(s) kort na afronding van de Veiling.
Kijkdagen en afhaaldagen vinden enkel plaats op data en tijdstippen die OVM vaststelt.
4.7
OVM is in opdracht van Opdrachtgever belast met de Veiling van Kavels en is geen partij bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst. De Koopovereenkomst
komt tot stand tussen Opdrachtgever en Koper. Opdrachtgever blijft tot het moment dat een Koopovereenkomst tot stand is gekomen aansprakelijk voor schade aan de
Kavel(s) en door of in verband met de Kavel(s) veroorzaakte schade, met inbegrip van het verloren gaan van de Kavel(s).
4.8
In het geval een Koopovereenkomst tot stand komt waarbij een natuurlijk persoon, die handelt buiten zijn bedrijfs- en beroepsactiviteit, partij is, draagt Opdrachtgever
het risico in verband met de bevoegdheid van ontbinding die aan de Koper toekomt. In voorkomende gevallen is Opdrachtgever gehouden de aan OVM geretourneerde
goederen terug te nemen op een door OVM te bepalen tijd en plaats en is zij verplicht het door haar ter zake van de Koopovereenkomst ontvangen bedrag op eerste
verzoek van OVM te retourneren. Eventuele bijkomende kosten in geval van ontbinding komen voor rekening van Opdrachtgever. OVM spant zich er voor in om deze
kosten te verhalen op de Koper, maar garandeert niets. Een verrekeningsbevoegdheid van Opdrachtgever wordt uitgesloten.
4.9
Opdrachtgever zal aan OVM een factuur verstrekken voor het aan Opdrachtgever toekomende bedrag, vermeerderd met omzetbelasting. Deze factuur zal voldoen aan
de eisen zoals neergelegd in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

4.10

4.11
4.12

In afwijking van artikel 4.8 kan OVM op verzoek van Opdrachtgever op de verkoop van de Kavel(s) de margeregeling toepassen. Alsdan is Opdrachtgever gehouden
een getekende inkoopverklaring te overleggen die voldoet aan de vereisten van artikel 4a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Indien naar het oordeel van de
Belastingdienst ter zake van de verkoop van de Kavel(s) toch geheel of gedeeltelijk omzetbelasting verschuldigd is (en de margeregeling ten onrechte is toegepast), is
Opdrachtgever verplicht de verschuldigde omzetbelasting, alsmede hiermee verband houdende heffingsrente, kosten en boeten aan OVM op eerste verzoek te
vergoeden. Opdrachtgever vrijwaart OVM voor aanspraken van de Belastingdienst ter zake.
OVM zal het aan Opdrachtgever toekomende bedrag aan haar betalen na ontvangst van de daartoe strekkende factuur van Opdrachtgever.
In het geval de Kavel(s) door Koper niet worden afgenomen is Opdrachtgever verplicht deze Kavel(s) op eerste verzoek van OVM binnen de daartoe door OVM
gestelde termijn retour te nemen, bij gebreke waarvan de OVM gerechtigd is de kosten voor opslag en/of verwijdering aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Taxaties
5.1
OVM gaat in het kader van een Taxatie met Opdrachtgever een inspanningsverbintenis aan. OVM is gehouden zich naar beste weten en kunnen ten behoeve van
Opdrachtgever in te spannen.
5.2
OVM taxeert op basis van een visuele inspectie door een deskundige. OVM is vrij in het gebruik van bronnen voor de waardebepaling. Buiten het onderzoek van OVM
blijven: de technische staat en juridische status (waaronder eigendomsverhoudingen en de aanwezigheid van beperkte rechten) van de zaak. OVM houdt evenmin
rekening met verborgen gebreken.
5.3
OVM staat niet in voor de juistheid van de door haar verrichte Taxaties. Evenmin garandeert OVM dat de door haar vastgestelde taxatiewaarde daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden. OVM aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.
5.4
Opdrachtgever ontvangt van OVM na afloop van de Taxatie een taxatierapport.
Artikel 6: Vergoedingen
6.1
Voor de uitvoering van de overeenkomst is, ongeacht of de opdracht daadwerkelijk wordt volbracht, honorarium verschuldigd vermeerderd met kosten, waaronder die
van ingeschakelde derden en omzetbelasting. De werking van artikel 7:426 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
6.2
In het geval de overeenkomst eindigt anders dan bedoeld in artikel 2.3 van de Voorwaarden, blijft Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd. De werking van artikel
7:411 BW is uitgesloten, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.
6.3
Als honorarium geldt het door OVM met Opdrachtgever overeengekomen uurtarief (exclusief BTW). OVM is gerechtigd het overeengekomen tarief te wijzigen. Het
nieuwe uurtarief zal gelden na mededeling van OVM aan de Opdrachtgever.
6.4
OVM en Opdrachtgever kunnen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat OVM op een andere wijze een vergoeding verkrijgt.
Artikel 7: Declaraties en betaling
7.1
Declaraties worden na de Veiling of Taxatie verzonden. OVM behoudt zich het recht voor tussentijds te declareren. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van
veertien dagen na declaratiedatum, zulks zonder enige korting, inhouding of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is een vertragingsrente van 1,5 procent per maand verschuldigd. OVM is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de veilingopbrengst.
7.2
Indien betaling van de declaratie niet binnen de aangegeven termijn volledig geschiedt, is OVM gerechtigd zonder nadere aankondiging tot onmiddellijke opschorting
van haar werkzaamheden over te gaan. Dit betreft zowel de werkzaamheden waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, alsook andere van Opdrachtgever
afkomstige opdrachten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet dat Opdrachtgever gehouden is nadien verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te
vergoeden. OVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van Opdrachtgever en/of derden als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden.
7.3
Indien OVM invorderingsmaatregelen treft jegens Opdrachtgever die in verzuim is, komen ook de met de invordering gepaard gaande kosten ten laste van
Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal de vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
7.4
Wanneer Opdrachtgever - om welke reden dan ook - de overeenkomst met OVM voortijdig wenst te beëindigen, is OVM gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden
en gemaakte kosten onmiddellijk te declareren.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1
OVM sluit elke aansprakelijkheid voor schade van Opdrachtgever en/of derden uit, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van OVM. De werking van de
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
8.2
OVM is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade ontstaan als het gevolg van technische storingen waaronder uitdrukkelijk begrepen computerstoringen,
netwerkstoringen en storingen met betrekking tot de hard- en software.
8.3
Mocht OVM in weerwil van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
(maximum)bedrag dat door de verzekeraar uit hoofde van de verzekering van OVM in het voorkomend geval wordt uitgekeerd en is in ieder geval beperkt tot directe
schade. OVM is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
8.4
Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto bedrag
dat door OVM inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.
8.5
OVM is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.
8.6
OVM is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
8.7
Ongeacht het elders in de Voorwaarden bepaalde geldt dat iedere aansprakelijkheid van OVM vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen een termijn van zes maanden,
zulks nadat Opdrachtgever bekend is geworden, althans redelijkerwijze had kunnen worden met het voorval dat tot de aansprakelijkheid leidt, OVM daarvoor
aansprakelijk heeft gesteld.
Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
9.1
Op de rechtsverhouding tussen OVM en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2
De bevoegde rechtbank van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen OVM en Opdrachtgever kennis te
nemen. OVM blijft bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de volgens de wet bevoegde rechtbank.

