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ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR DE ONLINE VEILING VAN VASTGOED 
 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVA Auctions B.V. (“BVA”), gevestigd te 
Hoevelaken (KvK nummer 32118690) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen. 
 
Definities:  
“Bieder” of “Bieders” de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de online 

veiling van het Vastgoed; 
”Algemene Veilingvoorwaarden” deze algemene veilingvoorwaarden; 
“Bod” (i) in geval van een veiling bij opbod: het bedrag dat door de Bieder 

voor het Vastgoed wordt geboden exclusief alle kosten en 
belastingen en/of (ii) in geval van een veiling bij opbod en afslag: het 
bedrag dat door de Bieder voor het Vastgoed bij opbod wordt 
geboden en het bedrag waarvoor bij afslag wordt afgemijnd (welke 
bedragen in het geval van een veiling bij opbod en afslag bij elkaar 
worden opgeteld en na gunning samen de Koopsom vormen) 
exclusief alle kosten en belastingen; 

“Deelnemer” of “Deelnemers”   een Verkoper en/of een Bieder; 
“Koopsom” het Bod waarvoor wordt gegund en exclusief de kosten en 

belastingen, zoals onder meer genoemd in artikel 8.1 en 9.1 van 
deze Algemene Veilingvoorwaarden; 

“Koper” de Bieder aan wie door de Verkoper is gegund; 
 “Vastgoed” het object dat op een veiling, waarop deze Algemene 

Veilingvoorwaarden van toepassing worden verklaard, als 
veilingkavel wordt aangeboden; 

“Verkoper” degene in wiens (wier) opdracht het Vastgoed middels de online 
veiling van Vastgoed wordt aangeboden; 

“Veiling Website” de website van BVA waarop het Vastgoed als veilingkavel staat 
vermeld en waarop nadere voorwaarden kunnen worden vermeld die 
van toepassing zijn op de veiling van het Vastgoed en/of op de 
koopovereenkomst en waarop ook de tekst van het (schriftelijke) 
koopcontract en (eventueel) van de (schriftelijke) leveringsakte staat 
vermeld. 

 
Art. 1; Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de door BVA georganiseerde (online) 

veilingen (niet zijnde executieveilingen) voor Vastgoed, alle biedingen daarop, en alle daarmee verband 
houdende handelingen. BVA kan naast deze Algemene Veilingvoorwaarden bijzondere voorwaarden 
van toepassing verklaren die in geval van tegenstrijdigheid prevaleren ten opzichte van deze Algemene 
Veilingvoorwaarden. Wanneer deze Algemene Veilingvoorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt 
de gewijzigde versie deel uit van elk na het moment van inwerkingtreding van de wijziging 
georganiseerde veiling. De door een Bieder gehanteerde Algemene Veilingvoorwaarden die hiervan 
afwijken worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.2 Door deelname aan een online veiling verklaren de Deelnemers zich jegens elkaar en jegens BVA 
gehouden om deze Algemene Veilingvoorwaarden na te komen. Ingeval van strijdigheid tussen deze 
Algemene Veilingvoorwaarden (waaronder ook de eventueel nadere voorwaarden die op de Veiling 
Website staan vermeld) en het koopcontract op de Veiling Website en/of de leveringsakte, prevaleert 
tussen de Verkoper en de Koper het bepaalde in het koopcontract op de Veiling Website en/of de 
leveringsakte. 

 
Art. 2; Deelname aan een veiling 
2.1 Deelname aan een online veiling van Vastgoed is alleen toegestaan voor een Deelnemer die bevoegd is 

om rechtshandelingen te verrichten, die zich via de website van BVA bij BVA heeft geregistreerd of in 
het geval van de Verkoper op andere wijze, en die zonder voorbehoud akkoord is gegaan met deze 
Algemene Veilingvoorwaarden. Indien de Deelnemer een natuurlijk persoon is, dient deze voorts 
meerderjarig te zijn. Een Bieder dient al zijn (persoons)gegevens volledig en naar waarheid in te vullen 
en dient ervoor te zorgen dat wijzigingen in deze (persoons)gegevens terstond aan BVA (en na gunning 



Versie 4 mei 2012 

 

 2 

ook aan de Verkoper) worden doorgegeven. BVA behoudt zich het recht voor om registratie en/of 
deelname te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. 

2.2  De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan een Bieder gebruik maakt bij een veiling mag een 
Bieder alleen zelf gebruiken. Een Bieder is jegens de Verkoper en BVA aansprakelijk voor alle gevolgen 
van het gebruik/misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Bieder. Indien een Bod is 
ontvangen dat is gedaan met gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van een Bieder, dan 
wordt het Bod geacht te zijn gedaan door de Bieder (zelf) en is de Bieder, ook in geval van misbruik van 
het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, aansprakelijk voor de gevolgen daarvan en gehouden tot 
nakoming van alle verplichtingen die uit het Bod kunnen voortvloeien. Indien de Bieder vreest dat een 
ander zijn wachtwoord kent, dient de Bieder BVA daarvan terstond op de hoogte te stellen zodat de 
toegang tot (de) veiling(en) kan worden geblokkeerd. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de 
Bieder jegens BVA en Verkoper voor schade in geval van gebruik/misbruik van de gebruikersnaam en 
het wachtwoord. 

2.3   Een Bieder is jegens een Verkoper aan het Bod gebonden. Een persoon mag alleen onder eigen naam 
deelnemen aan een online veiling of als geregistreerd vertegenwoordiger van een rechtspersoon. In dat 
laatste geval is de persoon die zich (als vertegenwoordiger) bij BVA heeft geregistreerd jegens BVA en 
de Verkoper aansprakelijk en als feitelijk Bieder gebonden aan het Bod indien de rechtspersoon 
onbevoegd is vertegenwoordigd en/of diens verplichtingen niet nakomt. 

2.4   De Verkoper staat er jegens BVA en de Bieders voor in dat de Verkoper bevoegd is om het Vastgoed 
als veilingkavel aan te bieden voor een online veiling, eventueel tot gunning over te gaan en om alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten om tot een verkoop en levering van het Vastgoed te kunnen 
komen. 

2.5   De duur van een veiling staat aangegeven op de Veiling Website. Dit laat onverlet dat BVA op elk 
moment gerechtigd is om een veiling eerder te beëindigen, een veiling te schorsen, te verlengen of af te 
gelasten. Een Deelnemer is verplicht de in  het kader van een veiling door BVA gegeven instructies en 
aanwijzingen op te volgen. 

2.6   Een veiling geschiedt in principe bij opbod tenzij op de Veiling Website anders wordt aangegeven. Op 
de Veiling Website kunnen door BVA (nadere) voorwaarden worden gesteld aan onder meer de wijze 
waarop het biedingsproces en de gunning plaatsvinden. BVA bepaalt de gang van zaken voorafgaand 
aan en tijdens een veiling. BVA heeft de bevoegdheid om zonder opgave van redenen, personen al of 
niet tot een veiling toe te laten, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, een veiling te 
schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten, de wijze van het biedingsproces te veranderen 
en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen zonder dat hierdoor voor een 
Deelnemer enig recht ontstaat jegens BVA en zonder dat hierdoor voor een Bieder enig recht ontstaat 
jegens Verkoper. Ook kan (al dan niet op verzoek van de Verkoper) een veiling (voortijdig) door BVA 
worden gestaakt zonder dat hierdoor enig recht ontstaat jegens BVA of Verkoper. 

2.7   Bieders dienen op eerste verzoek en naar genoegen van Verkoper en/of BVA aan te tonen dat zij 
kredietwaardig zijn, bij gebreke waarvan Verkoper en/of BVA een Bieder de deelname aan een veiling 
kan ontzeggen en/of een Bod ongeldig kan verklaren. Verkoper (of BVA namens Verkoper) is op ieder 
moment bevoegd om van de Bieder te vorderen dat door een Bieder zekerheid wordt gesteld bij gebreke 
waarvan Verkoper en/of BVA een Bieder de deelname aan een veiling kan ontzeggen en/of een Bod 
ongeldig kan verklaren. 

2.8  Het aanbieden van het Vastgoed door de Verkoper op een veiling is een uitnodiging tot het doen van 
een aanbod. Een Bod van de Bieder is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder voorbehoud. Een 
Bod van de Bieder geldt als een aanbod aan de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. 
Een bod kan alleen plaatsvinden in euro’s en kan niet worden gedaan per e-mail. Elke Bieder blijft 
jegens de Verkoper aan zijn Bod gebonden, ook al is dit niet het hoogste bedrag, totdat: 
2.8.1 de Verkoper gunt aan een ander; of 
2.8.2 vaststaat dat niet wordt gegund; of 
2.8.3 de termijn waarbinnen de Verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is 
gegund; of 
2.8.4 de veiling wordt afgelast. 

 
Art. 3; Gunning en koopovereenkomst 
3.1 De Verkoper is niet gehouden om een koopovereenkomst aan te gaan met een Bieder die het hoogste 

Bod heeft uitgebracht. Voorts is de Verkoper niet verplicht om te gunnen, maar staat het de Verkoper vrij 
om – zonder enige verplichting naar de Bieders - het Vastgoed te verkopen aan een koper naar zijn 
keuze. Deelname aan een veiling betekent voor een Bieder niet dat het Vastgoed uiteindelijk aan hem 
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zal worden verkocht en ook een hoogste Bod hoeft niet te leiden tot een koopovereenkomst, 
bijvoorbeeld omdat een Verkoper om hem moverende redenen van gunning af ziet of omdat een Bod 
niet wordt erkend. 

3.2 De Verkoper dient binnen een termijn van zeven werkdagen (7) dagen na afloop van een veiling BVA 
(op de door BVA voorgeschreven wijze) te informeren of en aan wie het Vastgoed wordt gegund. In het 
geval van gunning zal BVA de door de betreffende Bieder verstrekte (persoons)gegevens binnen een 
redelijke termijn aan de Verkoper verstrekken zodat de Verkoper vervolgens tot gunning aan de Koper 
kan overgaan. De Verkoper dient binnen een termijn van tien (10) dagen na afloop van een veiling de 
Koper van de gunning in kennis te stellen. Indien deze termijn van 10 dagen is verstreken, zonder dat de 
Verkoper zich tegenover de Bieder over de gunning heeft uitgesproken wordt de Verkoper geacht niet te 
hebben gegund. BVA is indien de Verkoper aan BVA heeft laten weten dat er niet wordt gegund 
gerechtigd om vanaf dat moment Bieders te informeren dat de Verkoper niet zal overgaan tot gunning. 

3.3 De gunning door de Verkoper geldt als een aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. 
Als door de Verkoper wordt gegund, komt daarmee tussen de Verkoper en de Koper een 
koopovereenkomst tot stand, onverminderd het bepaalde in artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek. De 
inhoud van deze koopovereenkomst wordt bepaald door (i) de tekst van het koopcontract op de Veiling 
Website, waarin een financieringsvoorbehoud en bedenktermijn kunnen zijn opgenomen, en (ii) door 
(eventueel nadere) voorwaarden die door een Verkoper worden gesteld en die op de Veiling Website 
staan vermeld. 

3.4 De Koper is in geval van gunning verplicht om het door de Verkoper ingevulde schriftelijke koopcontract 
dat (bij gunning of binnen een redelijke termijn daarna) door de Verkoper aan de Koper ter hand wordt 
gesteld en waarvan de tekst is opgenomen op de Veiling Website, na het invullen van de personalia van 
de Koper en het bedrag van de Koopsom, te paraferen en te ondertekenen en binnen een daarvoor door 
de Verkoper te bepalen termijn te retourneren. Indien de Koper hieraan niet of niet tijdig voldoet laat dat 
onverlet de verplichtingen van de Koper op grond van deze Algemene Veilingvoorwaarden en op grond 
van de koopovereenkomst strekkende tot de verkoop van het Vastgoed die door gunning tot stand komt. 

3.5 Over de (verdere) inhoud van het koopcontract, waarvan de tekst op de Veiling Website staat vermeld, 
kan door een Koper niet worden onderhandeld. Deze inhoud staat vast (tenzij in het koopcontract 
waarvan de tekst op de Veiling Website wordt geplaatst, uitdrukkelijk anders is bepaald). Indien artikel 
7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan geldt na de terhandstelling van het schriftelijke 
koopcontract een bedenktermijn van drie dagen. 

3.6 BVA is bij de koopovereenkomst geen partij. 
 
Art. 4; Dienstverlening BVA 
4.1  De dienstverlening van BVA is beperkt tot het bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopsom 

door het faciliteren van een online veiling onder gunning door de Verkoper en het, na gunning, 
verstekken van de gegevens van een Bieder aan een Verkoper en/of makelaar en het informeren van 
een Bieder of er aan de Bieder gegund wordt. Voorts is BVA eerste aanspreekpunt in geval van vragen 
en klachten in verband met een veiling. BVA voert haar dienstverlening uit in opdracht van een Verkoper 
en op basis van een inspanningsverbintenis. BVA is niet betrokken bij het totstandkomen van een 
koopovereenkomst noch bij de levering en noch bij de (financiële) afwikkeling daarvan. Indien tussen 
Verkoper en een Bieder om welke reden dan ook geen koop en/of levering van het Vastgoed tot stand 
komt, ontstaan hierdoor op geen enkele wijze rechten jegens BVA. En ook als wel een koop en/of 
levering van het Vastgoed tot stand komt, ontstaan hierdoor op geen enkele wijze rechten jegens BVA. 

 
Art 5; Omschrijving Vastgoed 
5.1  De Verkoper is verantwoordelijk voor een omschrijving van het Vastgoed op de in het rechtsverkeer 

gebruikelijke wijze, met vermelding van de bijzonderheden die mede de inhoud van de eigendom 
respectievelijk het recht ten aanzien van het Vastgoed bepalen. BVA heeft geen kennis van het 
Vastgoed dat wordt geveild. BVA is niet verantwoordelijk voor de staat waarin het Vastgoed verkeert. 
BVA heeft geen kennis van eventuele beslagen en/of rechten van derden die op het Vastgoed rusten. 
Informatie op de Veiling Website over het Vastgoed is afkomstig van (de makelaar 
van/vastgoedadviseur van) een Verkoper. Op geen enkele wijze is BVA aansprakelijk voor schade als 
gevolg van (onjuiste, verouderde en/of onvolledige) informatie die in het kader van een veiling over het 
Vastgoed wordt verstrekt, noch is zij aansprakelijk voor schade als gevolg van mededelingen van een 
Verkoper en/of een makelaar en/of van andere derden noch voor schade als gevolg van de (afwezigheid 
van de) bevoegdheid van een Verkoper en/of makelaar om het Vastgoed als veilingkavel aan te bieden, 
noch ontstaan er in deze situaties (anderszins) rechten jegens BVA. 
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5.2  De Verkoper verplicht zich ertoe om bij een veiling alle informatie te verstrekken waarvan de Verkoper 
weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie relevant is voor een Koper. 

5.3   De Verkoper is verantwoordelijk voor de tekst van het koopcontract, met daarin onder meer een 
omschrijving van het Vastgoed,  alsook voor de omschrijving van het Vastgoed op de Veiling Website en 
de websites waarnaar op de Veiling Website eventueel kan worden doorgelinkt. In geval van 
tegenstrijdigheid prevaleert de omschrijving van het Vastgoed in het koopcontract dat op de Veiling 
Website wordt geplaatst. 

5.4  Voor het inwinnen van informatie over het Vastgoed dient een Bieder contact op te nemen met (de 
makelaar en/of vastgoedadviseur van) de Verkoper. 

5.5  Een Koper heeft niet het recht om een Bod te herroepen of de koopovereenkomst te ontbinden als het 
Vastgoed niet voldoet aan de omschrijving daarvan, een en ander onverminderd de eventueel aan de 
Koper toekomende rechten uit hoofde van artikel 7:2 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

 
Art. 6; Aansprakelijkheid 
6.1 Iedere aansprakelijkheid van BVA is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haar  

leidinggevenden. In het bijzonder is BVA niet aansprakelijk voor schade (eventuele gevolgschade 
daaronder begrepen) als gevolg van: 
6.1.1 de deelname aan een veiling; 
6.1.2 enige door BVA aangeboden dienstverlening; 
6.1.3 het gebruik van de Veiling Website; 
6.1.4 (onjuiste, verouderde en/of onvolledige) informatie die op de Veiling Website staat vermeld over 

het Vastgoed, het biedingsproces of alle andere informatie; 
6.1.5 (onjuiste, verouderde en/of onvolledige) informatie op andere websites waarnaar op de Veiling 

Website (al dan niet via hyperlinks) wordt verwezen; 
6.1.6 (onjuiste, verouderde en/of onvolledige) informatie die naar aanleiding van een veiling al dan 

niet door BVA wordt verstrekt; 
6.1.7 situaties van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden verstaan: 

internetstoringen, het niet/niet naar behoren functioneren van hardware- en software- en 
communicatiesystemen waaronder computerstoringen, stroomuitval, tekortkomingen of 
onrechtmatige gedragingen van derden, de verspreiding van (computer)virussen via de Veiling 
Website of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, het gehacked worden van de 
Veiling Website en/of van de software- en communicatiesystemen van BVA; 

6.1.8 het onjuist en/of onvolledig en/of vertraagd verstrekken van gegevens aan een Verkoper en/of 
Bieder; 

6.1.9 de weigering van een Verkoper/Koper om mee te werken aan het ondertekenen van een 
schriftelijk koopcontract; 

6.1.10  het gebruik en/of misbruik van wachtwoorden en/of gebruikersnamen van Bieders en/of andere 
gegevens van Deelnemers; 

6.1.11 het niet nakomen van een koopovereenkomst door een Verkoper/Koper; 
6.1.12 het (gedeeltelijk) beschikkingsonbevoegd zijn van een Verkoper ten aanzien van het Vastgoed; 
6.1.13 het niet totstandkomen van een koopovereenkomst tussen een Verkoper en een Bieder om 

welke reden dan ook en/of voor schade als gevolg van het totstandkomen van een 
koopovereenkomst tussen de Verkoper en een Koper; 

noch ontstaan daardoor (anderszins) rechten jegens BVA. BVA is derhalve onder andere niet 
aansprakelijk voor schade als een Bieder als gevolg van een computerstoring zijn Bod niet kan 
uitbrengen. Voorts kan sprake zijn van onderhoudswerkzaamheden aan het online veilingplatform als 
gevolg waarvan een veiling dan wel de doorgifte van gegevens (al dan niet tijdelijk) niet kan 
plaatsvinden zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid of enig (ander) recht voor een Deelnemer 
jegens BVA ontstaat. 

6.2 Indien en voorzover BVA al aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt 
tot de vergoeding die BVA ontvangt voor haar (veiling)werkzaamheden ten aanzien van het betreffende 
veilingkavel. 

6.3 Een Deelnemer zal BVA op eerste verzoek vrijwaren en schadeloosstellen tegen aanspraken van 
derden die het gevolg zijn van deelname van de Deelnemer aan een online veiling voorzover dit 
nadelige gevolgen voor BVA met zich brengt. 
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Art. 7; Privacybepaling 
7.1  BVA is gerechtigd om de (persoons)gegevens van een Deelnemer op te slaan en te gebruiken voor het 

uitvoeren van haar diensten, voor controledoeleinden, in het kader van een gerechtelijke procedure, een 
wettelijke verplichting, voor marketingdoeleinden en/of voor beveiligingsdoeleinden, voor 
gebruikersstatistieken. Voorts geeft een Bieder toestemming aan BVA om (persoons)gegevens te 
verstrekken aan een makelaar en/of een Verkoper. Een Deelnemer mag eventuele gegevens die BVA 
over de Deelnemers verzamelt desgewenst inzien en laten corrigeren indien en voorzover deze onjuist 
zijn. BVA kan (persoons)gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in deze 
privacybepaling. In dat geval kan BVA de Deelnemer voorafgaand daarover informeren via de Veiling 
Website. Een Deelnemer zal steeds bij een bezoek aan de Veiling Website de laatste wijzigingen van 
deze Privacy Verklaring raadplegen. 

7.2  Voorts is een Deelnemer verplicht om aan BVA (en na gunning ook aan een Verkoper en de notaris) alle 
informatie te verstrekken die nodig is voor een voldoende identificatie van een Deelnemer. Indien de 
Bieder een rechtspersoon is, dient de Bieder op eerste verzoek inzicht te geven in de identiteit van de 
Ultimate Beneficial Owner zoals bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van 
terrorisme en dient de UBO zich op eerste verzoek eveneens te legitimeren. Bij gebreke waarvan een 
Bieder kan worden uitgesloten van deelname aan een veiling en/of een Bod niet geldig kan worden 
verklaard en/of een koopovereenkomst door de Verkoper kan worden ontbonden onverminderd enig 
recht op schadevergoeding van Verkoper jegens een Bieder. 

 
Art. 8; Vergoeding 
8.1  De veilingkosten die BVA aan een Koper in rekening brengt, staan vermeld op de Veiling Website. Een 

Koper is deze veilingkosten onder alle omstandigheden aan BVA verschuldigd. Deze kosten zullen na 
gunning door BVA aan een Koper worden gefactureerd. Voor Bieders aan wie door de Verkoper niet 
wordt gegund, worden geen veilingkosten in rekening gebracht. 

8.2    De Verkoper is de met BVA overeengekomen vergoeding(en) voor haar dienstverlening verschuldigd. 
 
Art. 9 ; Koopsom, Belastingen en kosten 
9.1 Tenzij op de Veiling Website en/of in het koopcontract dat op de Veiling Website staat vermeld, 

uitdrukkelijk anders wordt bepaald, dient een Koper, naast de in artikel 8.1 genoemde veilingkosten die 
separaat door BVA aan een Koper zullen worden gefactureerd, rekening te houden met kosten en 
belastingen die de Koper bovenop de Koopsom verschuldigd is, zoals overdrachtsbelasting en/of 
omzetbelasting, onroerend zaaksbelasting (anders dan wegens feitelijk gebruik), kosten leveringsakte, 
financieringskosten en heffingen. Deze kosten worden vermeerderd met de eventueel daarover 
verschuldigde omzetbelasting en maken geen deel uit van het Bod, maar zijn daarbovenop verschuldigd. 
Tenzij in het koopcontract op de Veiling Website hiervoor een andere termijn is opgenomen, dienen de 
Koopsom en de bijkomende kosten en belastingen binnen zes weken na gunning door de Koper te 
worden betaald op de kwaliteitsrekening van de notaris, die wordt genoemd in het koopcontract op de 
Veiling Website. Onverwijld daarna vindt tussen de Verkoper en de Koper de levering van het Vastgoed 
plaats middels het verlijden van de notariële akte tot levering en de inschrijving van een afschrift of 
uittreksel in de daartoe bestemde openbare registers. BVA is niet bij de levering betrokken noch bij de 
financiële afwikkeling. 

9.2  De Verkoper is verplicht om in de tekst van het koopcontract dat op de Veiling Website wordt geplaatst 
op te nemen of terzake de levering van het Vastgoed krachtens de wet omzetbelasting verschuldigd is 
danwel zal worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste levering. De door de Verkoper aan 
de Koper af te geven aankoopnota vermeldt het bedrag van de omzetbelasting afzonderlijk als de Koper 
een onderneming is in de zin van de Wet Omzetbelasting 1968. De Koper verstrekt op eerste verzoek 
van de Verkoper zijn BTW-identificatienummer. 

 
Art. 10; Overige bepalingen 
10.1  Op alle geschillen naar aanleiding van situaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing 

zijn, is Nederlands recht van toepassing met forumkeuze voor de bevoegde rechter te Arnhem 
voorzover daarvan ten aanzien van de forumkeuze in een nadere schriftelijke overeenkomst niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

10.2 In geval van vertalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. 
10.3 Een Deelnemer zal zich te allen tijde onthouden van activiteiten die de belangen van BVA en de aan 

BVA gelieerde (rechts)personen kunnen schaden, waaronder maar niet beperkt tot activiteiten die aan 
een ongestoord verloop van de dienstverlening in de weg (kunnen) staan. 
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10.4 Een Deelnemer doet onherroepelijk afstand van alle vorderingen die een Deelnemer op BVA heeft of zal 
krijgen in verband met schade of aansprakelijkheid of anderszins. 

10.5 De in deze Algemene Veilingvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen voor 
BVA, gelden onverminderd voor derden die door BVA worden ingeschakeld bij de voorbereiding, 
uitvoering en afwikkeling van een veiling, zoals de notaris die toezicht houdt op de veiling. Deze 
bepalingen hebben te gelden als onherroepelijke en onvoorwaardelijke (derden)bedingen die door deze 
derden kunnen worden ingeroepen en reeds nu voor alsdan worden aanvaard. 

10.6 BVA staat er niet voor in dat een Verkoper en een Koper jegens elkaar een rechtsgeldig beroep kunnen 
doen op de (bepalingen in de) Algemene Veilingvoorwaarden. Voorts staat BVA buiten iedere 
rechtsverhouding die tussen een Verkoper en een Koper als gevolg van deelname aan een veiling 
ontstaat. 

10.7 De Algemene Termijnenwet (Staatsblad 1964, nummer 314) is van toepassing op de termijnen die in 
deze Algemene Veilingvoorwaarden worden genoemd. 

10.8 Als een bepaling uit deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig/vernietigbaar is, is BVA gerechtigd deze 
bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling. 

10.9 BVA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. 
10.10 Deelnemers aan een veiling zullen zich onthouden van negatieve uitlatingen over BVA. 
10.11 Als en voorzover sprake zou zijn van een vordering van een Deelnemer jegens BVA dan vervalt deze 

vordering in ieder geval indien niet binnen twee maanden na afloop van een veiling, dan wel (indien 
eerder) na het ontstaan van de vordering, een juridische procedure is ingesteld. 

10.12 De contactgegevens van BVA zijn als volgt en kunnen ook worden geraadpleegd op de website 
http://www.bva-auctions.com/content/contact: 
 
BVA Auctions BV 
Postadres:  
Postbus 42 
3870 CA Hoevelaken  
Bezoekadres: 
Bijenvlucht 32 
3871 JJ Hoevelaken 
info@bva-auctions.com 
Tel: 033 254 29 60 
ma t/m do: 
8.00 tot 20.00 uur 
vrijdag: 
8.00 tot 18.00 uur 
Fax. 033 254 29 69 
KvK. 32118690 
BTW. NL8160.10.456.B01 


