Aanvullende Voorwaarden voor het event:
‘Voorraad Nederland’ op Automotive Trade Center
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ALGEMENE BEPALINGEN
Inbrenger en Koper maken gebruik van het door VWE Remarketing B.V. ter beschikking gestelde online platform
Automotive Trade Center (hierna ATC) om via het event ‘Voorraad Nederland’ rechtstreeks onderling zaken te doen en
voertuigen te verhandelen.
Op de Voertuigen aangeboden via het event ‘Voorraad Nederland’ zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de
Inbrenger voor de Koper van toepassing,
Voor de Inbrenger zijn de Algemene Inkoop Voorwaarden VWE Remarketing met betrekking tot de ingebrachte voertuigen
op het Automotive Trade Center van toepassing met uitzondering van artikel 4.3 en artikel 8 t/m 10.
Voor het gebruik van ATC als online platform zijn de Algemene Voorwaarden Koper (AVK) VWE Remarketing B.V.
(“VWE Remarketing”) m.b.t. Automotive Trade Center van toepassing met uitzondering van de artikelen 5 t/m 13.
Wanneer Inbrenger of Koper niet in lijn van deze geest handelen, behoudt VWE Remarketing B.V. het recht om de
toegang tot Automotive Trade Center te blokkeren en de betreffende partij uit te sluiten van deelname, conform artikel 4.7
van de Algemene Voorwaarden Koper (AVK) VWE Remarketing B.V. (“VWE Remarketing”) m.b.t. Automotive Trade
Center.

RECHTSTREEKS ONDERLING ZAKEN DOEN
Koper brengt bod rechtstreeks uit ter akkoord van de Inbrenger.
Een bod binnen Nederland in Automotive Trade Center is altijd in-in- (inclusief BTW en BPM).
Een door Koper uitgebracht bod is niet vrijblijvend, niet voorwaardelijk en noch herroepelijk.
Een bod is 24 uur geldig en kan niet ingetrokken worden.
Bij acceptatie van het bod binnen 24 uur door de Inbrenger ontstaat van rechtswege automatisch een overeenkomst
tussen Inbrenger en Koper met betrekking tot de aankoop van het voertuig. VWE Remarketing B.V. is hierin geen partij.
VWE Remarketing B.V. biedt enkel het ATC als handelsplatform aan en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld
worden bij schade en/of geschillen op onderlinge handelstransacties.

PRIJZEN EN BETALEN
Indien een bieding op het ATC uitmondt in een koop, brengt VWE Remarketing wekelijks bij de Bieder koperskosten in
rekening, zoals vermeld op de prijslijst VWE Remarketing.
De facturatie en de automatische incasso zijn uitbesteed aan VWE Bureau voor Voertuigdocumentatie en –informatie B.V.
Koper kan bevrijdend betalen aan VWE Bureau voor Voertuigdocumentatie en –informatie B.V..
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De betalingstermijn van deze facturen bedraagt 14 dagen.
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VRIJWARING
Koper is zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen die ten gevolge van de bieding en 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.
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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.
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