
 

 
VERKOOPVOORWAARDEN 

 
De openbare verkoping geschiedt onder de voorwaarden als hieronder vermeld: 
 

 De verkoop geschiedt om contant geld zonder opgeld en nummergeld; 
 Het voertuig dient direct na afloop der verkoop in ontvangst te worden genomen. In overleg met de 

deurwaarder kan hiervan bij uitzondering worden afgeweken; 
 Indien bij toewijzing van een koop 2 of meer personen aan bod zijn of moeilijkheden rijzen over de 

toewijzing of anderszins, beslist hierover de deurwaarder en heeft hij in ieder geval het recht de kop 
terstond te doen her verkopen met dezelfde rechten; 

 Het voertuig wordt voetstoots verkocht, bij opbod, in de staat waarin het zich bevindt, door de koper 
gezien of niet gezien, zonder dat zal worden ingestaan voor zichtbare en of onzichtbare gebreken en 
zonder dat zal worden ingestaan voor de beschrijving, benaming, opgaven van aantal, gewicht, maat, 
of wat ook moge zijn; 

 De deurwaarder behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het bod van een ieder te 
weigeren; 

 De bieder mag niet over het voertuig beschikken alvorens deze volledig is betaald, terwijl de bieders er 
op attent worden gemaakt dat een ieder, zonder uitzondering, bij toewijzing verplicht kan worden 
50% van de geboden som als waarborg te storten; 

 Vanaf de toewijzing is het voertuig voor rekening en risico van de kopers; 
 De koper is verplicht het gekochte onmiddellijk na afloop van de verkoop na betaling van het 

verschuldigde tot zich te nemen. Indien het voertuig niet is afgehaald zullen andermaal in het 
openbaar, danwel ter plekke uit de hand worden verkocht; eventuele minderopbrengst is voor 
rekening van de nalatige koper, terwijl hij geen aanspraak kan maken op een eventuele 
meeropbrengst; 

 Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, de koper kan zich dus niet op een lastgeving 
beroepen; 

 Indien de deurwaarder zich heeft vergist heeft hij het recht zich te allen tijde te herstellen, zonder dat 
van die vergissing op enigerlei wijze gebruik zal worden gemaakt; 

 De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid van deze voorwaarden of met ter 
plaatse bestaande gebruiken; 

 De koper dient bij de eerste toewijzing onmiddellijk zijn naam, woonplaats en adres op te geven; 
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