Algemene Voorwaarden Koper (AVK)
VWE Remarketing B.V. (“VWE Remarketing”) m.b.t. Automotive Trade Center
1.

INTRODUCTIE
VWE Remarketing B.V. (KvK 57217408) heeft een online platform, Automotive
Trade Center (“ATC”), ontwikkeld voor het verhandelen van voertuigen via
(voorraad-)veilingen. VWE Remarketing beoogt met haar onafhankelijke
infrastructuur de grensoverschrijdende in- en verkoop van voertuigen te
vereenvoudigen, standaardiseren en handelsbarrières weg te nemen en het
rendement van zowel inbrengers als kopers te vergroten. De Voertuigen die
worden aangeboden in ATC zijn afkomstig van gerenommeerde ATC-leden
waaronder leasemaatschappijen, fleetowners, erkende (o.a. RDW) autobedrijven,
dealers en veilinghuizen.
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ALGEMENE BEPALINGEN
Door gebruik te maken van Automotive Trade Center (“ATC”) verklaart u als
Koper in te stemmen met de Algemene Voorwaarden Koper (“AVK”) inzake de
inkoop van Voertuigen van VWE Remarketing. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op het gebruik van het ATC, alsmede op alle biedingen, transacties
en (koop)overeenkomsten van en met VWE Remarketing.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt dan ook
uitdrukkelijk door VWE Remarketing van de hand gewezen.
Elke transactie tussen VWE Remarketing en Koper wordt als aparte
koopovereenkomst beschouwd en elke transactie is onderworpen aan de AVK.
VWE Remarketing is gerechtigd om speciale verkoopevenementen en/of
veilingen te organiseren waarop aanvullende of afwijkende voorwaarden van
toepassing zijn.
VWE Remarketing is te allen tijde bevoegd aanvullingen op deze voorwaarden
aan te brengen, of deze voorwaarden op andere wijze te veranderen.
De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend
het doel de leesbaarheid te vergroten.
De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen
artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.
In het geval van onduidelijkheid over de vertaalde versie van de AVK is de
Nederlandse versie altijd bindend en beslissend bij enig geschil.
DEFINITIES
Aankoopprijs
Bedrag waarvoor de Koper het Voertuig aankoopt, bedrag waarvoor het
Voertuig wordt gegund. Dit bedrag is inclusief de eventueel te betalen
Belastingen en exclusief Koperskosten.
Automotive Trade Center (“ATC”)
Online platform ontwikkeld voor het verhandelen van Voertuigen van
professionele aanbieders (Inbrengers) aan professionele Kopers en heeft als doel
de grensoverschrijdende handel in Voertuigen te optimaliseren op een eerlijke en
transparante manier. Voertuigen worden aangeboden onder verschillende
Verkoopmethoden.
Algemene Voorwaarden Koper (“AVK”)
Deze voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het ATC,
alsmede op alle biedingen, transacties en (koop)overeenkomsten van en met
VWE Remarketing.
Belastingen
BTW (omzetbelasting (belasting over de toegevoegde waarde)) en/of rest BPM
(belasting van personenauto's en motorrijwielen)
Bewijs
Alle stukken, documenten of informatie die benodigd zijn ter aanzuivering van
het toepassen van het 0%-tarief voor Belastingen (BTW / BPM). Afhankelijk
van type Koper, land bestemming en Voertuig kan het benodigde bewijs
verschillen.
Bruto prijs
Aankoopprijs inclusief Belastingen
Direct Kopen Bod:
Het Voertuig wordt aangeboden voor een Aankoopprijs waarvoor Koper het
Voertuig direct kan kopen. Er ontstaat direct een koopovereenkomst en het
Voertuig wordt uit de veiling gehaald.
Inbrenger:
Partij die zijn Voertuig wenst te verkopen via de veiling
Inbrengrapport
Digitale beschrijving, inclusief beeldmateriaal, waarmee een beeld wordt gegeven
van het aangeboden Voertuig en de staat waarin het Voertuig zich bevindt.
Klantdossier
Door Koper aangeleverde gegevens en goed leesbare documenten waarmee zij
zich correct hebben geïdentificeerd bij VWE Remarketing, bestaande uit;
 Geldig legitimatiebewijs bestuurders en/of gevolmachtigde personen
 Uittreksel handelsregister / KvK of daarmee vergelijkbare instantie (niet
ouder dan 3 maanden)
 Verklaring Belastingdienst met daarop een geldig BTW nummer
 Directe contactgegevens
 Bedrijfswebsite
 Adresgegevens
 Bankrekeninggegevens
Koper
Een bij VWE Remarketing geregistreerde voertuighandelaar, die toegang heeft
tot ATC en Voertuigen wenst in te kopen.
Koperskosten
Kosten, nader vastgelegd in Prijslijst VWE Remarketing, die door de Koper
betaald dienen te worden bij het aankopen/verkrijgen /(af)geleverd krijgen van
Voertuigen.
Laatprijs
De laagste prijs, inclusief Belastingen, die de Inbrenger voor het Voertuig wil
ontvangen. Bij biedingen onder deze prijs komt via de veiling in beginsel geen
koop tot stand.
Netto prijs
Aankoopprijs exclusief de daarop drukkende Belastingen.
Pick-up Notificatie
Officieel bericht van VWE Remarketing, waarmee wordt aangegeven dat het
Voertuig gereed is voor aflevering. De Pick-up notificatie wordt per email
verzonden na ontvangst van de volledige betaling van de Aankooprijs inclusief
de Koperskosten en nadat de documenten/te naamstelling is verwerkt. De
Pick-up notificatie dient getoond te worden bij het afhalen van Voertuig door
Koper of de door de Koper ingeschakelde transporteur.
Prijslijst VWE Remarketing
Prijslijst van VWE Remarketing die periodiek geüpdatet wordt.
Sluitingsdatum
Moment waarop veiling of verkoopevent is beëindigd en de Koper geen
biedingen meer kan uitbrengen.
Verkoopmethoden
In ATC worden verschillende verkoopmethoden toegepast of gecombineerd,
waaronder:
a) Gesloten inschrijving: Het Voertuig wordt aangeboden waarbij tijdens de
looptijd van de veiling de biedingen niet zichtbaar zijn. Na de Sluitingsdatum
wordt het Voertuig gegund aan het beste bod boven de Laatprijs.
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b) Opbod: Het Voertuig wordt aangeboden waarbij tijdens de looptijd van de
veiling het hoogste bod zichtbaar is voor de Koper. Na de Sluitingsdatum wordt
Voertuig gegund aan het beste bod boven de Laatprijs.
c) Direct Kopen Bod
Voertuig
Voertuig dat op ATC te koop wordt aangeboden, zoals nader gespecificeerd op
het Inbrengrapport, en welke Koper wenst te kopen.
REGISTRATIE
Om toegang tot ATC te verkrijgen dient Koper te zijn geregistreerd. Koper kan
enkel worden geregistreerd wanneer is voldaan aan de door VWE Remarketing
gestelde eisen.
Koper dient zich te registreren middels het invullen van het registratieformulier,
het aanleveren van een compleet Klantdossier en akkoord te gaan met de
AVK.
De persoon die registreert en voorwaarden accepteert vertegenwoordigt de
Koper en is gemachtigd om te handelen namens de Koper. Indien de persoon
die registreert niet de beoogde Koper vertegenwoordigt, is de betreffende
persoon zelf aansprakelijk voor / verbonden aan de verrichte
rechtshandelingen zoals, maar niet beperkt tot, de koopovereenkomsten.
Koper garandeert dat alle verstrekte informatie actueel, juist, volledig en geldig
is. Bij wijzigingen zal de Koper VWE Remarketing proactief en direct voorzien
van de juiste, actuele informatie en/of vernieuwde bedrijfsdocumenten.
VWE Remarketing behoudt zich het recht om de registratie en aangeleverd
Klantdossier te controleren op actualiteit en geldigheid. Wanneer blijkt dat
gegevens verlopen of onjuist zijn, kan VWE Remarketing het verzoek tot
registratie afwijzen of eventuele bestaande toegang tot ATC blokkeren. VWE
Remarketing zal Koper afhankelijk van situatie mogelijkheid geven alsnog
juiste bescheiden aan te leveren.
Koper geeft VWE Remarketing toestemming om het aangeleverde Klantdossier
te bewaren en te beheren ten behoeve het aankopen van Voertuigen via ATC.
VWE Remarketing bewaart en beheert het Klantdossier en transactiedossiers
enkel vanuit haar (fiscaal) wettelijke verplichtingen. Dit houdt in een
bewaartermijn van minimaal 7 jaar tot de laatste aan- of verkoop verricht door
Koper. VWE Remarketing zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming
persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.
Koper ontvangt na registratie en wanneer is voldaan aan alle door VWE
Remarketing gestelde eisen een ATC-toegangscode, bestaande uit een
gebruikersnaam en wachtwoord. VWE Remarketing is te allen tijde gerechtigd
de verstrekte toegangscode in te trekken, de werking ervan op te schorten, of
op andere wijze ongeldig te maken. Koper kan na goedkeuring registratie en
na ontvangst van ATC-toegangscodes biedingen uitbrengen.
De door VWE Remarketing verstrekte ATC-toegangscode is strikt persoonlijk,
is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een bevoegde
functionaris van de geregistreerde Koper. Bij overtreding van deze bepaling is
Koper een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete aan VWE
Remarketing verschuldigd van € 5.000,- per overtreding en is Koper
aansprakelijk voor alle door VWE Remarketing geleden schade, zoals nader
bepaald in artikel 14.
Bij ook maar enig vermoeden van misbruik of valsheid in geschriften zal VWE
Remarketing direct melding maken bij daartoe aangewezen instanties en
aangifte doen.
VERKOOPEVENTS
VWE Remarketing faciliteert de vraag naar en het aanbod van Voertuigen
doormiddel van ATC.
VWE Remarketing organiseert en registreert wekelijkse meerdere online
verkoopevents en veilingen in ATC, alle zijn voorzien van een duidelijke
Sluitingsdatum.
De veilingperiode wordt bepaald door VWE Remarketing. De veilingperiode
beslaat ten minste een periode van
1 uur en zal maximaal 7 werkdagen duren. VWE Remarketing behoudt zich het
recht om de veilingperiode te verlengen bij verkoop per Opbod met 30
seconden indien er minder dan 40 seconden voor afloop van de veilingperiode
nog een bieding wordt gedaan.
Een Voertuig kan op basis van één of meerdere verschillende
Verkoopmethoden worden aangeboden. Welke Verkoopmethode van
toepassing is wordt duidelijk weergegeven op ATC.
BIEDEN
Een door Koper uitgebracht bod is niet vrijblijvend, niet voorwaardelijk en noch
herroepelijk. Het (hoogste) bod van een Koper op een Voertuig blijft tot 3
werkdagen na Sluitingsdatum van de veiling van kracht. Wanneer VWE
Remarketing het bod accepteert ontstaat een koopovereenkomst.
Iedere Koper is gelijk en heeft een gelijke kans om een bindend bod uit te
brengen op Voertuigen aangeboden in ATC door VWE Remarketing.
Koper biedt op grensoverschrijdende transacties de Netto prijs. Koper biedt op
binnenlandse transacties de Bruto prijs. ATC beschikt over een Netto/bruto
omrekencalculator waardoor bod van de Koper gelijk staat aan daadwerkelijk
bedrag dat Koper voor het Voertuig wil betalen hetgeen gelijk staat aan de
Aankoopprijs op de VWE Remarketing factuur exclusief de Koperskosten.
Koper kan op drie manieren een overeenkomst tot koop van een Voertuig
sluiten:
Koper biedt de hoogste prijs op een Voertuig boven de door Inbrenger bepaalde
Laat Prijs voor welk bedrag het Voertuig mag worden gekocht via de veiling; of
Koper is als eerste bereid om een aangeboden Voertuig te kopen voor het
bedrag dat gelijk staat aan het Direct Kopen Bod, voor welk bedrag het Voertuig
mag worden gekocht via de veiling.
Als het hoogst uitgebrachte bod lager is dan de Laat Prijs en er via de veiling
geen Koopovereenkomst is tot stand gekomen, heeft Inbrenger/VWE
Remarketing binnen 3 werkdagen na het sluiten van de veiling, het recht het
hoogst geboden bod op Voertuigen van Koper te accepteren.
VWE Remarketing behoudt zich het recht alle veroorzaakte kosten te verhalen
op Koper bij het niet nakomen van de koopovereenkomst en de toegang tot
ATC te blokkeren.
VWE Remarketing accepteert enkel biedingen die door Koper zijn ingegeven in
ATC vóór de sluitingsdatum. Aanleveringen buiten het systeem om worden
door VWE Remarketing nadrukkelijk verworpen omdat dit niet bijdraagt aan de
transparantie in het ATC-platform.
VWE Remarketing kan een bod afwijzen op het moment dat redelijkerwijs
verwacht mag worden dat deze onjuist is omdat deze een te grote afwijking
heeft ten opzichte van een reële marktwaarde.
KOOPOVEREENKOMST EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Het aanvaarden van het (beste) bod van de Koper en de toewijzing van een
Voertuig geschiedt door een geautomatiseerd systeem op basis van de door
de Inbrenger vastgestelde Laat Prijs of Direct Kopen Bod.
VWE Remarketing informeert Koper zo snel mogelijk, maar doch uiterlijk
binnen 3 werkdagen na Sluitingsdatum of een Voertuig waarop een bod is
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uitgebracht al dan niet wordt toegewezen.
Koper ontvangt direct na toewijzing een aankoopbevestiging inclusief een
factuur van VWE Remarketing. De VWE Remarketing-factuur bevat de Netto
prijs, eventueel van toepassing zijnde Belastingen, Koperskosten en eventuele
additionele diensten zoals transport, e.d..
VWE Remarketing koopt de Voertuigen in van Inbrengers en verkrijgt het
volledig eigendom en beschikkingsmacht van een gegund Voertuig alvorens
deze wordt geleverd aan Koper. Het Voertuig is te allen tijden door VWE
Remarketing ingekocht, betaald en te naam gesteld op VWE Remarketing.
Koper doet afstand van het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
Totdat Koper de volledige factuur betaald heeft aan VWE Remarketing blijft het
Voertuig, alsmede daarbij behorende documenten in het bezit en eigendom
van VWE Remarketing. Ter zake geldt een uitdrukkelijk
eigendomsvoorbehoud.
BETALEN
Koper is verplicht het verschuldigde bedrag binnen 2 werkdagen na ontvangst
van de factuur aan VWE Remarketing te voldoen en binnen 5 werkdagen te
zijn bijgeschreven op bankrekening van VWE Remarketing. Het verschuldigde
bedrag dient uiterlijk, rekening houdende met het eigendomsvoorbehoud
binnen 10 werkdagen te zijn bijgeschreven op bankrekening van VWE
Remarketing. Indien het verschuldigde bedrag niet uiterlijk binnen 10
werkdagen is bijgeschreven op bankrekening van VWE Remarketing wordt de
voorwaardelijke koopovereenkomst tussen Koper en VWE Remarketing van
rechtswege ontbonden. Indien de voorwaardelijke koopovereenkomst vervalt,
is Koper naast een boete van 25% van het bod van Koper, aansprakelijk voor
alle door VWE Remarketing geleden schade, zoals nader bepaald in artikel 14.
Betalingen dienen duidelijk te worden gespecificeerd door middel van kenteken
of chassisnummer en dienen afkomstig te zijn van het bankrekeningnummer
van Koper dat bij VWE Remarketing bekend en geverifieerd is. Onbekende of
ongespecificeerde betalingen worden door VWE Remarketing teruggestort,
eventuele kosten / vertragingen zijn voor rekening en risico van de Koper.
VWE Remarketing informeert Koper door middel van een ontvangst
betaalbevestiging na bijschrijving op de bankrekening van VWE Remarketing.
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LEVERING
Koper ontvangt van VWE Remarketing na ontvangst betaling en nadat
voertuigdocumenten en/of tenaamstellingen gereed zijn een Pick-up notificatie
per email. Op de Pick-up notificatie wordt de stalling en afhaallocatie van VWE
Remarketing vermeld.
Kosten die voortvloeien uit het (te) vroeg opstarten van transport zonder Pickup notificatie zijn voor rekening en risico van de Koper. Zonder Pick-up
notificatie wordt het Voertuig niet vrijgegeven.
Voertuig en documenten worden vrijgegeven op vertoon van de Pick-up
notificatie, legitimatie chauffeur/Koper op de VWE Remarketing stalling- en
leveringslocatie en na inlevering van ondertekende vervoersverklaring en juist
ingevulde transport-/vervoersbewijzen (CMR, e.d.).
Voertuigen dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst factuur opgehaald te
worden. Na deze termijn is VWE Remarketing gerechtigd om stallingskosten
per dag, per Voertuig in rekening te brengen conform Prijslijst VWE
Remarketing.
Stallingsrisico’s betreffende het Voertuig (hagelschade, e.d.) worden na 2
dagen vanaf factuurdatum overgedragen van VWE Remarketing aan de Koper.
Het Voertuig tezamen met de voertuigdocumenten worden als pakket
uitgeleverd. Eventueel (internationale) verzending van voertuigdocumenten per
DHL door VWE Remarketing aan Koper is mogelijk conform Prijslijst VWE
Remarketing.
Eventuele zichtbare schades en/of gebreken aan Voertuig dienen duidelijk te
worden omschreven op de CMR vrachtbrief en voor transport te worden
gemeld aan VWE. Ruitschade is nadrukkelijk uitgesloten. Claims ten aanzien
van schades moeten conform artikel 13.7 worden gemeld.
Koper is bekend met het feit dat niet alle handelaarskentekenplaten en/of
tijdelijke (export) kentekens zijn toegestaan en is bekend met de
verzekeringsplicht wanneer Voertuig gebruik maakt van de openbare weg.
Indien VWE Remarketing het Voertuig in opdracht van de Koper transporteert
vervallen artikel 9, lid 2 t/m 6.
LEVERING KOPER EU-LIDSTAAT | 0% BTW tarief (Intracommunautaire
levering)
Koper uit EU-lidstaat is geen BTW verschuldigd als voldoende bewijs wordt
aangeleverd van het voeren van een geldige, BTW plichtige onderneming en
voor het transport naar een land binnen EU.
VWE Remarketing controleert bij iedere VWE Remarketing-verkoop opnieuw
het Klantdossier op geldigheid en actualiteit, waaronder de geldigheid van het
BTW nummer.
Koper zal en mag een aangekocht Voertuig enkel transporteren naar de
bestemming, zoals vermeld op de VWE Remarketing-factuur.
Koper uit EU-lidstaat is BTW plichtig en zelf aansprakelijk voor de in het land
van bestemming verschuldigde BTW. Koper verklaart aan haar wettelijke
verplichtingen te voldoen.
VWE Remarketing is gerechtigd de BTW in rekening te brengen of om een
borgstelling (min. 50%, max 100% van BTW bedrag) toe te passen om achteraf
aanvullend bewijs te ontvangen. Na ontvangst bewijs wordt binnen maximaal
5 werkdagen borg terugbetaald aan Koper. Borg wordt alleen terugbetaald
indien de auto binnen 13 weken duurzaam is geregistreerd in het land van
bestemming en de bewijsstukken hiervan in het bezit zijn van VWE. Na
verstrijken van de termijn van 13 weken komt het recht op restitutie te
vervallen.
LEVERING KOPER DERDE LAND | 0% BTW tarief (Uitvoer)
Koper uit land buiten de EU is geen BTW verschuldigd als bewijs wordt
aangeleverd van uitvoer (Confirmation of Exit), bewijs dat Voertuig de EU
verlaten heeft. VWE Remarketing zal bij levering de hiervoor benodigde
douane formaliteiten verzorgen. Koper verleent machtiging aan VWE
Remarketing om te acteren als indirecte vertegenwoordiger bij aangifte ten
uitvoer bij de export van Voertuigen buiten de EU. ((EEC.) no. 2913/92 article
5; paragraph 2).
Koper zal en mag een aangekocht Voertuig enkel transporteren naar de
bestemming buiten de EU zoals vermeld op de VWE Remarketing-factuur.
VWE Remarketing is gerechtigd de BTW in rekening te brengen of om een
borgstelling (min. 50%, max 100% van BTW bedrag) toe te passen om achteraf
aanvullend bewijs te ontvangen. Na ontvangst bewijs wordt binnen maximaal 5
werkdagen borg terugbetaald aan Koper. Borg wordt alleen terugbetaald indien
de auto binnen 13 weken duurzaam is geregistreerd in het land van
bestemming en de bewijsstukken hiervan in het bezit zijn van VWE. Na
verstrijken van de termijn van 13 weken komt het recht op restitutie te
vervallen.
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EER. VWE Remarketing dient de rest BPM als laatst registreerde
eigenaar/houder terug te vragen binnen 13 weken na export op basis van een
kopie van een registratie-/kentekenbewijs binnen de EER waarvan veld H
(geldigheidsdatum) niet is voorzien van een datum. Koper machtigt VWE
Remarketing om eventueel een Voertuig binnen EU te registreren nadat deze
is geëxporteerd om proces te vereenvoudigen.
Koper zal en mag aangekocht Voertuig enkel registreren binnen de EER en
niet in derde land, buiten de EU.
VWE Remarketing verkoopt en levert een Voertuig aan Koper binnen de EER
met als doel om niet binnen 12 maanden terug te keren naar Nederland.
VWE Remarketing is gerechtigd rest BPM in rekening te brengen of om een
borgstelling (min. 50%, max 100% van het rest BPM-bedrag) toe te passen om
achteraf aanvullend bewijs van een duurzame EER-registratie te ontvangen.
Na ontvangst bewijs wordt binnen maximaal 5 werkdagen borg terugbetaald
aan Koper. Borg wordt alleen terugbetaald indien de auto binnen 13 weken
duurzaam is geregistreerd in het land van bestemming en de bewijsstukken
hiervan in het bezit zijn van VWE. Na verstrijken van de termijn van 13 weken
komt het recht op restitutie te vervallen.
VOERTUIG
VWE Remarketing controleert of Voertuigen niet van diefstal en/of
verduistering afkomstig zijn en garandeert dat Voertuigen vrij zijn van
signaleringen. VWE Remarketing voert controles uit op de centrale
voertuigregisters binnen Europa.
VWE Remarketing levert elk Voertuig af met juiste, complete
voertuigdocumenten, waarmee het Voertuig gegarandeerd geregistreerd en/of
te naam gesteld kan worden.
Voor alle in Nederland geregistreerde Voertuigen is de tellerstandhistorie in het
centrale voertuigregister bijgehouden
(bij parallel import enkel gedurende de registratieduur in Nederland),
beschikbaar en opvraagbaar. VWE Remarketing registreert ook voor elk
Voertuig de actueel afgelezen tellerstand. De tellerstand zal nimmer een
onderdeel uitmaken van de overeenkomst, tenzij deze expliciet wordt
gegarandeerd door VWE Remarketing.
Bij online verkoopevenementen en veilingen biedt of koopt Koper op basis van
visuele waarnemingen en op de zorgvuldig opgestelde voertuigomschrijving in
het Inbrengrapport. Koper doet hierbij bewust afstand van fysieke inspectie- en
controlemogelijkheden.
Bij gebruikte Voertuigen is niet de gehele historie bekend of te achterhalen
hetgeen risico geeft op mogelijke onvoorziene of onbekende gebreken bij
Voertuig. VWE Remarketing geeft geen enkele garantie dat het Voertuig vrij is
van gebreken en ongevallen. Het Voertuig wordt gekocht op basis van huidige
staat zonder enige verklaring of garantie van VWE Remarketing.
Beeld wint van tekst. Claims met betrekking tot gebreken die tijdens de
verkoop bij de Koper bekend waren, of redelijkerwijs bekend hadden kunnen of
moeten zijn, worden niet in behandeling genomen. Daarbij spreken partijen af
dat foto’s schriftelijke weergaven weerleggen. Voorbeeld: Schriftelijke
opmerking dat het Voertuig een ECC-Airco heeft en de tevens aanwezige foto
van het dashboard van het Voertuig toont aan dat dit niet zo is. Partijen
spreken dan af dat het Voertuig betreffende conformiteit geen ECC-Airco heeft.
Claims ten aanzien van de technische of fysieke (body work, e.d.) staat van het
Voertuig afwijkend van het Inbrengrapport dienen binnen 48 uur na ophalen
van het Voertuig schriftelijk bij VWE Remarketing te worden gemeld bij VWE
Remarketing door middel van een officieel schaderapport.
Bij Voertuigen met verlopen APK wordt een claim enkel in behandeling
genomen indien het verzoek betrekking heeft op de motor of de aandrijflijn. Bij
Voertuigen met geldige APK vervalt deze beperking.
Voor alle schades geldt een eigen risico van € 500,- (vijfhonderd) per
schadegeval.
VWE Remarketing behoudt zich te allen tijde het recht voor bij eventuele
claims het betreffende Voertuig terug te nemen en de koopovereenkomst te
ontbinden dan wel te repareren, zonder nadere (rente) kosten in rekening te
verkrijgen van Koper.

14.

NIET-NAKOMING, BEEINDIGING OF ANNULERING

14.1

VWE Remarketing is gerechtigd om lopende transacties te annuleren of
toekomstige te weigeren indien Koper zich niet houdt aan AVK.
VWE Remarketing behoudt zich het recht voor in verband met onvoorziene
omstandigheden iedere koopovereenkomst, zonder opgaaf van reden, te
ontbinden zonder dat Koper recht heeft op enige schadevergoeding.
Indien Koper een van de uit deze voorwaarden voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en waarover geen specifieke afspraken in deze
AVK zijn gemaakt, is VWE Remarketing gerechtigd een direct opeisbare en
niet voor verrekening vatbare boete van € 1.000,- in rekening te brengen,
onverminderd het recht van VWE Remarketing om van Koper volledige
schadevergoeding te vorderen. Tevens behoudt VWE Remarketing het recht
voor Koper van verdere deelneming uit te sluiten.

14.2

14.3

15.
15.1

VRIJWARING
Koper is zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen die ten gevolge van de
koop van een Voertuig ontstaan. Koper vrijwaart VWE Remarketing voor alle
schade en/of andere kosten die de koop, het bezit en het gebruik van het
Voertuig met zich mee brengt.

16.
16.1
16.2

TOEPASSELIJKHEID
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de
Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Alkmaar.

LEVERING KOPER EER (BPM-teruggaaf bij export)
Koper uit land binnen de EER is geen Rest BPM (Nederlandse luxe belasting)
verschuldigd als bewijs wordt aangeleverd van duurzame registratie binnen de
2

