Algemene Inkoop Voorwaarden VWE Remarketing B.V.
met betrekking tot de ingebrachte voertuigen op het Automotive Trade Center
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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, te standaardiseren, handelsbarrières weg te
nemen en het rendement van zowel inbrengers als kopers te
vergroten. De Voertuigen worden aangeboden in ATC aan
professionele Kopers zowel Nationaal als Internationaal.
ALGEMENE BEPALINGEN
Door het gebruik van Automotive Trade Center (hierna: ATC)
verklaart u alsdan wel namens Inbrenger in te stemmen
met de Algemene Voorwaarden VWE Remarkting B.V.
Inbrenger inzake de verkoop van voertuigen aan VWE
Remarketing. U garandeert bevoegd te zijn namens
Inbrenger overeenkomsten aan te gaan en Inbrenger
rechtsgeldig te vertegenwoordigen. U garandeert dat de
voertuigen niet bezwaard zijn met enig recht van derden.
Eventuele verkoop- of andere leveringsvoorwaarden van
Inbrenger zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van
eventuele verkoop- of andere voorwaarden wordt dan ook
uitdrukkelijk door VWE Remarketing B.V. van de hand
gewezen.
VWE Remarketing B.V. (hierna: VWE Remarketing) is te
allen tijde bevoegd aanvullingen in 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.
DEFINITIES
Automotive Trade Center (ATC); Online platform
ontwikkeld voor het verhandelen van Voertuigen van
aanbieders (Inbrengers) aan professionele Kopers. ATC
heeft als doel de grensoverschrijdende handel in
Voertuigen te optimaliseren op een eerlijke en transparante
manier. Voertuigen worden aangeboden onder
verschillende Verkoopmethoden.
Inbrenger: Partij die zijn Voertuig wenst te verkopen via
ATC door veilingen / verkoopevenementen.
Koper: Partij die deelneemt aan de veiling en via ATC
Voertuigen wenst in te kopen.
Laatprijs: de laagste prijs die de Inbrenger voor het
Voertuig wil ontvangen (de Laat Prijs).
Direct Kopen Bod: de prijs waarbij de Koper het Voertuig
direct kan kopen. Indien dit bod gedaan wordt, eindigt de
veiling direct.
Prijslijst VWE Remarketing: prijslijst van verkoper die
periodiek geüpdatet wordt.
Voertuig: het door Inbrenger op ATC aangeboden Voertuig,
zoals nader gespecificeerd op het inbrengrapport.
Inbrengrapport: digitale beschrijving, inclusief
beeldmateriaal, waarmee een beeld wordt gegeven van het
aangeboden Voertuig en de staat waarin het Voertuig zich
bevindt.
VEILINGEN/VERKOOPEVENTS
Inbrenger verklaart dat de aangeboden Voertuigen via ATC
onder leiding en organisatie van VWE Remarketing kunnen
worden verkocht, waarmee de Inbrenger verklaart dat de
auto vrij verhandeld kan worden.
VWE Remarketing draagt zorg voor de verkoop van het
aangeboden Voertuig. VWE Remarketing draagt zorg dat
het voertuig wordt opgenomen in ATC zodat Kopers
kunnen bieden op het door VWE Remarketing aangeboden
Voertuig.
VWE Remarketing is bereid Voertuigen van Inbrenger in te
kopen conform de Inbrenger via ATC overeengekomen
prijs per Voertuig onder opschortende voorwaarde, zoals
nader bepaald in artikel 8.
VWE Remarketing is gerechtigd om een bedrag van de
daadwerkelijk geleden schade in rekening te brengen aan
de Inbrenger wanneer een Voertuig wordt teruggetrokken
nadat de desbetreffende veiling is begonnen of voertuig al
reeds aan de Koper is gegund.
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VWE Remarketing is te allen tijde bevoegd aanvullingen op
deze voorwaarden aan te brengen of deze voorwaarden op
andere wijze te veranderen.

5.
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AANBOD (ONHERROEPELIJK
Inbrenger doet per aangeboden Voertuig een aanbod
betreffende de verkoop dat niet vrijblijvend is.
Het aanbod dat Inbrenger doet is tussentijds niet
herroepelijk en wordt gedaan gedurende de looptijd van de
veiling waarop het voertuig te koop wordt aangeboden.
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AANBOD ‘LAAT PRIJS’ EN/OF ‘DIRECT KOPEN BOD’
Inbrenger dient initieel op twee manieren een aanbod te
doen:
a) Inbrenger bepaalt een ‘Laat Prijs’ voor welk bedrag het
Voertuig ten minste mag worden verkocht via ATC;
b) Inbrenger bepaalt een ‘Direct Kopen Bod’, voor welk
bedrag het Voertuig mag worden verkocht via ATC.
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CONFORMITEIT
Inbrenger garandeert dat het Voertuig beantwoordt aan de
overeengekomen specificaties, zoals nader omschreven in
het Inbrengrapport. Bij strijd tussen schriftelijke
beschrijvingen van het Voertuig en afbeeldingen van het
Voertuig prevaleert de betreffende afbeelding van het
Voertuig. Alle factoren en bijzonderheden die invloed
hebben op de waarde van het voertuig dienen voor
aanvang van de verkoop duidelijk te worden vermeld en
omschreven, waaronder BTW/Marge, officiële
kilometerstand, (water)schades, elektrische storingen,
WOK, bijzondere fiscale afschrijvingen.

8.

VOORWAARDELIJKE KOOPOVEREENKOMST
INBRENGER & VWE REMARKETING
De voorwaardelijke koopovereenkomst tussen Inbrenger
en VWE Remarketing komt slechts tot stand onder de
opschortende (voor VWE Remarketing) en ontbindende
(voor Inbrenger) voorwaarde dat het door Inbrenger
ingebrachte Voertuig volgens VWE Remarketing
beantwoordt aan de specificaties omschreven in het
Inbrengrapport, een overschrijving plaats heeft kunnen
vinden, de betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden
en voornoemde handelingen door VWE Remarketing zijn
geverifieerd.
VWE Remarketing behoudt zich het recht om binnen 2
weken nadat een voertuig is ingekocht van de Inbrenger de
koopovereenkomst te ontbinden, waarbij de Inbrenger is
gehouden om de totale koopprijs terug te betalen zonder
recht op enige schadevergoeding. VWE Remarketing zal
Inbrenger hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
Na ontbinding van de koopovereenkomst en terug levering
van het voertuig zijn partijen elkaar ten aanzien van dat
voertuig niets meer verschuldigd.
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AFLEVERING, LEVERING EN BETALING
Zo spoedig mogelijk nadat het Voertuig via ATC, onder
opschortende voorwaarde zoals nader bepaald in artikel
8.1 is verkocht, zal VWE Remarketing de voorwaardelijke
verkoop aan Inbrenger bevestigen.
Inbrenger verplicht zich (artikel 12.1 is van toepassing) het
Voertuig, inclusief toebehoren en bijhorende documenten/
Tenaamstellingscodes binnen 2 (twee) werkdagen na de
bevestiging conform artikel 9.1, aan het adres van VWE
Remarketing af te leveren in de staat zoals vastgelegd op
het Inbrengrapport.
Bij aflevering worden het Voertuig en de bijhorende
documenten, aan de hand van het Inbrengformulier door
VWE Remarketing op conformiteit getoetst.
Inbrenger is gehouden volledige medewerking te verlenen
aan de inspectie van zowel het Voertuig als de bijhorende
documenten.
Indien het Voertuig en de bijhorende documenten, naar
oordeel van VWE Remarketing aan de overeenkomst
beantwoorden, wordt de via ATC overeengekomen
koopsom minus de vooraf overeengekomen veilingkosten
en commissies door VWE Remarketing aan Inbrenger
voldaan.
Totdat VWE Remarketing de koopsom betaald heeft aan
Inbrenger blijft het Voertuig, alsmede daarbij behorende
documenten, in het bezit en eigendom van Inbrenger.
Indien het Voertuig en de bijhorende documenten naar
oordeel van VWE Remarketing niet aan het Inbrengrapport
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voldoet, wordt het voorlopig betaalde bedrag per direct
door Inbrenger aan VWE Remarketing teruggestort.
Eventuele kosten als gevolg van meer- of minderopbrengst
omdat een voertuig opnieuw ter veiling moet worden
aangeboden zijn voor rekening van de Inbrenger.

10. OPSLAG VOERTUIG RISICO EN KOSTEN
10.1 VWE Remarketing draagt de kosten en het risico van de
opslag van het Voertuig vanaf het moment dat het voertuig
fysiek geleverd is op de door VWE aangewezen
stallingslocatie.

opnieuw te veilen, danwel kan door ATC nakoming gevorderd,
ter hoogte van € 750,- worden van de Koper. Buitenlandse
Kopers dienen uiterlijk binnen drie werkdagen te betalen.
15. TOEPASSELIJKHEID
15.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing.
15.2 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.

11. NON-CONFORMITEIT
11.1 De koop komt niet tot stand indien na de inspectie, bedoeld in
artikel 9.3 naar oordeel van VWE Remarketing, blijkt dat het
Voertuig en/of de documenten niet aan de overeenkomst
beantwoorden, dan wel niet conformeren met de specificaties
genoemd in het Inbrengformulier (artikel 6.1).
11.2 VWE Remarketing is gerechtigd aan Inbrenger een herziene
aanbieding te doen. VWE Remarketing is daartoe nimmer
verplicht.
11.3 Indien sprake is van non-conformiteit, zoals bedoeld in artikel
11.1, en een herziene overeenkomst conform dat artikel
uitblijft, is Inbrenger aan VWE Remarketing, zonder daartoe in
gebreke te zijn gesteld, verschuldigd een onmiddellijk
opeisbare vergoeding van 15% van de oorspronkelijke
koopsom, met een minimum van € 250,- .
12. BOETE
12.1 Indien Inbrenger een van de uit deze voorwaarden
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, is VWE
Remarketing gerechtigd een boete van € 1.000,- in rekening
te brengen bij Inbrenger, onverminderd het recht van VWE
Remarketing om van Inbrenger volledige schadevergoeding te
vorderen. Tevens behoudt VWE Remarketing het recht,
Inbrenger van verdere deelneming uit te sluiten.
13. TARIEVEN, COMMISSIES EN KOSTEN
13.1 Tarieven staan op www.automotivetradecenter.com/verkopen.
14. VERKOOP EN EIGENDOMSOVERDRACHT AAN KOPER
14.1 Een Koper is gerechtigd op veilingen van ATC biedingen op
Voertuigen uit te brengen. Een bod is onvoorwaardelijk en
onherroepelijk gedurende een termijn van 2 werkdagen na
afloop van de biedtermijn.
14.2 ATC behoudt zich het recht voor om, ook nadat biedingen zijn
uitgebracht, Voertuigen uit de verkoop of veiling terug te
trekken en vergissingen ter herstellen zonder dat de bieder
hieraan rechten kan ontlenen.
14.3 De koopovereenkomst voor een Voertuig tussen ATC en
bieder komt pas tot stand nadat ATC het bod op het Voertuig
heeft geaccepteerd door verzending van de
verkoopbevestiging. Verzending van die verkoopbevestiging
heeft te gelden als een acceptatie van het bod van bieder,
waarmee bieder Koper van het Voertuig wordt.
14.4 De verkoopbevestiging gaat vergezeld van een factuur aan
Koper voor het bedrag van de koopprijs met eventuele op dat
moment bekende kosten en opslagen.
14.5 Een Voertuig dat aan Koper is verkocht, wordt door ATC na
ontvangst van de volledige koopprijs en verschuldigde kosten,
aan Koper geleverd door overschrijving van het Voertuig op
naam van Koper onder gelijktijdige afgifte aan ATC van RDW
erkende vrijwaring. Het Voertuig wordt vanaf dat moment door
ATC voor Koper gehouden. Tot die tijd blijft ATC eigenaar van
het Voertuig.
14.6 De Koper is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met
enige gepretendeerde vordering op de Inbrenger of ATC.
14.7 Direct na de eigendomsoverdracht ingevolgde dit artikel,
komen alle risico’s en verplichtingen met betrekking tot het
Voertuig voor rekening van de Koper.
14.8 Direct nadat een bieding tijdens een veiling is geaccepteerd,
dient de Koper een aanbetaling te doen van minimaal
€ 500,-, dan wel een door ATC te bepalen bedrag. ATC is
gerechtigd om uitsluitend PIN betalingen te verlangen, danwel
betaling langs andere elektronische weg. Het restant van de
koopsom, dient de eerstvolgende werkdag vóór 17.00 uur op
de rekening van ATC te zijn bijgeschreven. Blijft tijdige
betaling van de koopsom uit, dan is de Koper van rechtswege
in gebreke. Bij internetveilingen dient de gehele koopsom
ineens te worden betaald, dan wel uiterlijk op de
eerstvolgende werkdag voor 17.00 uur. Bij het uitblijven van
tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim en is ATC
gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, het Voertuig
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