
Artikel 1. Definities 

Aanbod: een aanbod op de Website tot verkoop van één of meer Zaken 
BMT VV. 

Aankondiging: de mededeling dat een verkoop zal worden gehouden. 

Algemene 
Voorwaarden: 

de Algemene Voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de 
eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden die zijn 
vermeld op de Website. 
Bieder: de natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze 
een Bod heeft uitgebracht. 

Bieder: de natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze een Bod 
heeft uitgebracht. 

Bod: Een door de Bieder op een Veiling voor een Kavel geboden 
bedrag, te vermeerderen met de eventuele verzendkosten. 

Handelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader 
van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al 
dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor 
zijn rekening optreedt. 

Kavel: één of meerdere zaken tezamen die op de Veiling worden 
geveild. 

Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden. 

Toewijzing: de verklaring van BMT VV aan de Koper dat de Kavel waarop 
door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is 
toegewezen waarmee de Koopovereenkomst tot stand komt. 
Deze verklaring bestaat uit het toezenden (bijv. per mail) van 
een gunningsbrief/factuur/betaalverzoek door BMT VV aan de 
Koper.  

Veiling: een openbare (online)verkoop conform artikel 6:230g lid 1 sub 
j Burgerlijk Wetboek, te weten: een verkoopmethode waarbij 
zaken of diensten door middel van een transparante 
competitieve biedprocedure onder leiding van BMT VV worden 
aangeboden. 

Veilingkosten: de kosten die een Koper aan BMT VV eventueel verschuldigd is 
voor de deelname aan een Veiling en die staan vermeld op de 
Website. 

Website: het voor de verkoop van goederen bestemde deel van de 
Website www.bmtvv.nl. 

Zaken: één of meer zaken als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk 
Wetboek. 

 



Artikel 2. Toepassing 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Veilingen en Kavels 
van BMT VV waarbij een Bod wordt uitgebracht. 

2. Door het plaatsen van een Bod wordt de toepasselijkheid van deze 
Algemene Voorwaarden aanvaard. 

3. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met 
toestemming van BMT VV worden afgeweken. 

Artikel 3. Website 

1. De omschrijving van de Kavel op de Website wordt gemaakt op basis van 
de bij BMT VV bekende gegevens. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de 
Kavel. 

Artikel 4. Wijze van bieden 

1. Er kan slechts per Kavel een Bod worden uitgebracht. 
2. Een Bod is van toepassing op de Kavel als geheel. Het is niet mogelijk om 

een Bod uit te brengen op een (onder)deel van een Kavel. 
3. Een Bod dient in euro’s te worden gedaan. Er kan slechts geboden 

worden met ronde bedragen. 
4. Een Bod lager dan het minimale bedrag die bij de Kavel is meegegeven is 

ongeldig. 

Artikel 5. Biedingen 

1. Alleen biedingen via de website www.bmtvv.nl (bij de betreffende kavel) 
zijn geldig. 

2. Op de Website wordt het uiterlijke tijdstip vermeld waarop een Bod op 
een Kavel kan worden uitgebracht. 

3. Voor het tijdstip van het uitbrengen van een Bod geldt het tijdstip van 
ontvangst van het Bod, zoals geregistreerd door BMT VV. 

4. Te laat ontvangen biedingen zijn ongeldig. 
5. De Bieder is vanaf het moment waarop zijn Bod door BMT VV is 

ontvangen aan zijn bieding gebonden. 
6. BMT VV is niet aansprakelijk indien de bieder als gevolg van een 

computerstoring, storingen aan hard- of software, dan wel andere 
omstandigheden van welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen 
uitbrengen. 



Artikel 6. Gunning 

1. Zo spoedig mogelijk na het in de aankondiging van de verkoop vermelde 
tijdstip wordt beslist over de gunning. De Kavel wordt gegund aan de 
Bieder die het hoogste geldige Bod heeft uitgebracht. 

2. BMT VV beslist over het al dan niet aanvaarden van biedingen en over de 
gunning. BMT VV is niet aansprakelijk voor schade die bij de Bieder 
ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel.  

3. De gunning wordt door middel van de gunningbrief of e-mail/factuur 
meegedeeld aan degene aan wie is gegund. Verzending van deze 
gunningbrief/factuur zal via e-mail plaatsvinden.  

4. Telefonische inlichtingen over de uitslag van de verkoop worden niet 
verstrekt.  

5. De uitslagenlijst van elke verkoop wordt gepubliceerd op de Website van 
BMT VV. 

Artikel 7. Aanvaarding 

1. De Koper koopt de Kavel voetstoots en in de feitelijke toestand waarin 
de Kavel zich op dat moment bevindt, met inachtneming van deze 
Algemene Voorwaarden. 

2. BMT VV kan niet instaan voor de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van 
de Kavels. 

3. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid 
van BMT VV voor schade aan de Kavel van welke aard dan ook 
uitgesloten. 

Artikel 8. Facturatie en betaling 

1. Bij een Veiling dient de Koper rekening te houden met bijzondere veiling- 
en verkoopvoorwaarden en met kosten en belastingen die de Koper 
bovenop het Bod eventueel verschuldigd is. 

2. BMT VV verzendt een gunningbrief/factuur als bedoeld in artikel 6 lid 3 
van deze Algemene Voorwaarden waarin de koopprijs, eventuele 
belastingen en eventuele overige kosten staan vermeld. 

3. De volledige koopprijs moet uiterlijk binnen de in de 
gunningsbrief/factuur genoemde datum zijn bijgeschreven op de 
bankrekening van BMT VV. Dit kan door overboeking onder vermelding 
van het betalingskenmerk of via een betaalverzoek die is verstuurd door 
BMT VV. 



4. Het verschuldigde bedrag kan ook worden betaald via een in het 
buitenland gevestigde bank door middel van overschrijving in euro’s op 
het door BMT VV aangewezen bankrekeningnummer. De 
transactiekosten komen voor rekening van de Koper. De betaling dient 
uiterlijk binnen 24 uur naar gunning te worden voldaan. Indien men niet 
binnen 24 uur tot betaling overgaat behoudt BMT VV het recht om de 
KAVEL te gunnen aan een andere bieder.  

5. De Koper is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens onverwijld aan BMT VV te melden. 

6. Contante betaling of betaling per pin bij het afhalen van de Kavel is niet 
mogelijk. 

Artikel 9. Afhalen 

1. De Koper zal de Kavel afhalen op de plaats waar het zich bevindt, binnen 
8 dagen, tenzij BMT VV een andere termijn heeft gegeven in de 
gunningbrief/factuur of op een andere manier. 

2. De eigendom van de Kavel gaat over op het tijdstip waarop de Koper 
deze afhaalt. 

3. De Kavel kan niet eerder worden afgehaald dan nadat het totaal aan 
verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 8 lid 3 op het door BMT VV 
op de gunningbrief/factuur opgegeven rekeningnummer is ontvangen. 

4. De Koper haalt de Kavel af met inachtneming van de door BMT VV 
gegeven voorschriften en aanwijzingen. 

Artikel 10.  Gevolgen bij het niet nakomen 

1. In geval van een tekortkoming, van welke aard ook, in de nakoming door 
de Koper of een of meer door hem te werk gestelde persoon van een op 
hem rustende, uit de Koopovereenkomst voortvloeiende verplichting, is 
de Koper van rechtswege in verzuim en is BMT VV bevoegd de 
Koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te 
ontbinden. 

2. De Koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade te 
vergoeden, de hoogte van de extra gemaakte onkosten als gevolg van de 
ontbinding bedraagt € 50,00 per gegunde kavel. 

Artikel 11.  Herroepingsrecht consument 

1. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor consumenten. Dit artikel is van 
toepassing op: 



1. een veiling georganiseerd door BMT VV dan wel in opdracht van 
BMT VV waarbij uitsluitend online of anderszins op afstand kan 
worden geboden en 

2. de goederen waarbij in de kavelomschrijving is vermeld dat het 
herroepingsrecht van toepassing is 

3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die 
executoriaal worden verkocht. 

2. De Koper die Consument is heeft geen bedenktijd voor herroeping van 
het product. 

Artikel 12.  Overdragen rechten uit koopovereenkomst 

De Koper kan de rechten uit de Koopovereenkomst niet aan derden 
overdragen. 

Artikel 13. Slotbepalingen 

• 13.1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Veilingvoorwaarden 
nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze 
Veilingvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige dan wel 
vernietigde bepaling zal van rechtswege worden geconverteerd in een 
als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking, waarvan 
aangenomen moet worden dat die bepaling zou zijn opgenomen indien 
van de ongeldige bepaling wegens haar werking was afgezien, tenzij dit 
onredelijk zou zijn jegens een belanghebbende die daaraan niet als partij 
heeft meegewerkt. 

• 13.2. De Opdrachtgever is gerechtigd om de Veilingvoorwaarden te allen 
tijde te wijzigen. Deze wijzigingen hebben slechts gevolg voor veilingen 

die plaatshebben nadat de wijzigingen aan kopers kenbaar zijn gemaakt. 

 


