OVEREENKOMST
VEILING VAN ROERENDE ZAKEN JT TRADING
PARTIJEN BIJ DEZE OVEREENKOMST ZIJN:
1. JT Trading, handelend onder de naam “Gratis Auto Veilen”, een
eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te
Odiliapeel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 68854919 hierbij vertegenwoordigd door
dhr. J Timmers (hierna: “JT Trading”);
2. Degene die het object inbrengt. (hierna: “Opdrachtgever”)
hierna gezamenlijk ook te noemen “Partijen” en ieder afzonderlijk ook een
“Partij”. Partijen komen voor 2020 het hiernavolgende overeen:
Artikel 1; Opdracht
1.1
JT TRADING zal op grond van deze overeenkomst en onder de
voorwaarden van deze overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) in
opdracht van Opdrachtgever online veilingverkopen verzorgen van
roerende zaken (hierna ook: “Zaken” of “Zaak”) die door Opdrachtgever
voor verkoop worden aangeboden. De werkzaamheden die door JT
TRADING worden uitgevoerd en de taakverdeling tussen JT TRADING en
Opdrachtgever staan omschreven in Bijlage 1 (Werkzaamheden). Door
JT TRADING zal ten aanzien van iedere veiling steeds een planning
worden verstrekt waaraan Opdrachtgever zich zal conformeren.
1.2
Veilingen zullen plaatsvinden via partner van JT TRADING. Zaken zullen
namens Opdrachtgever voor verkoop worden aangeboden.
1.3
JT TRADING behoudt zich het recht voor om Zaken voor een veiling te
weigeren of uit een veiling te halen.
1.4
Opdrachtgever verplicht zich er jegens JT TRADING toe dat
Opdrachtgever ervoor zal zorgen dat de Zaken tijdig aan een koper
kunnen worden geleverd.

Artikel 2; Vergoedingen en betaling
2.1
In verband met de uitvoering van deze Overeenkomst is Opdrachtgever
aan JT TRADING de vergoedingen verschuldigd die zijn opgenomen in
Bijlage 3 (Vergoedingen). Onverminderd enig ander recht heeft JT
TRADING het recht om de vergoedingen waar zij jegens Opdrachtgever
aanspraak op maakt in mindering te brengen op de verkoopopbrengsten
die naar aanleiding van een veiling worden ontvangen.
2.2
De vergoedingen waar JT TRADING aanspraak op maakt worden jaarlijks
aangepast aan de prijsontwikkelingen met inachtneming van de
consumentenprijsindex (CPI) Totaalbestedingen van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS).
Artikel 3; Meebieden
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om mee te bieden.
Artikel 4; Gunning
De Zaken zullen met inachtneming van het bepaalde in Bijlage 4 onder gunning
op een veiling worden verkocht.
Artikel 5; Volmacht
Opdrachtgever verleent hierbij aan JT TRADING een onherroepelijke volmacht
om namens de Opdrachtgever te handelen bij de voorbereiding en uitvoering
van een veiling en bij de eventuele afhandeling van klachten naar aanleiding van
een veiling. JT TRADING zal in dat geval onder meer gemachtigd zijn om alle
handelingen te verrichten die naar het redelijk oordeel van JT TRADING nodig
zijn, waaronder maar niet beperkt tot het retourneren van ontvangen gelden aan
een koper indien er een beroep wordt gedaan op ontbinding van de
koopovereenkomst. JT TRADING is niet verplicht om van deze volmacht gebruik
te maken.
Artikel 6; Klachten
JT TRADING behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van klachten van
kopers met betrekking tot geleverde/niet (tijdig) geleverde Zaken een (summier)
onderzoek in te stellen naar de gegrondheid hiervan. Daarbij heeft JT TRADING
het recht om de opbrengst van een Zaak te reserveren. Als een klacht door JT
TRADING gegrond wordt bevonden, heeft JT TRADING het recht om de
gereserveerde opbrengst aan een koper te retourneren en dient opdrachtgever
de Zaak weer terug te nemen, onverminderd enig ander recht van JT TRADING of
van de koper in dat geval. Opdrachtgever zal in overleg met JT TRADING
zorgdragen voor een correcte en klantvriendelijke afhandeling van klachten.
Daarbij dient Opdrachtgever met een koper steeds tot een redelijke oplossing te
komen die ook recht doet aan de goede naam en reputatie van JT TRADING .
Bij vragen en/of klachten vanuit JT TRADING committeert Opdrachtgever zich
eraan om JT TRADING binnen 24 uur van een inhoudelijke reactie te voorzien.

Artikel 7; Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
7.1
Opdrachtgever garandeert bevoegd te zijn om deze Overeenkomst aan
te gaan en om de Zaken voor veilingverkoop aan te bieden.
Opdrachtgever garandeert dat de Zaken niet zijn belast of bezwaard met
een (beperkt) recht of met een last van een derde, zoals een pandrecht of
een beslag. Voorts garandeert Opdrachtgever dat er geen onbetaalde
belastingen of importheffingen op Zaken rusten.
7.2
Intellectuele eigendomsrechten
De opdrachtgever garandeert dat de door hem in te brengen en/of
ingebrachte zaken op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele
eigendomsrechten, waaronder met name (maar niet uitsluitend)
auteursrechten, merkenrechten en handelsnaamrechten, van derden en
vrijwaart JT TRADING voor alle aanspraken van derden ter zake, waarbij
tevens het bepaalde in art. 8 van de overeenkomst volledig van
toepassing zal zijn.
Wanneer JT TRADING constateert dat niettemin sprake is van een inbreuk
in bedoelde zin zal de content niet online worden geplaatst dan wel
direct worden verwijderd c.q. offline worden gehaald.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor JT TRADING
voortvloeien uit en/of samenhangen met klachten en vorderingen
ontstaan door aangeboden kavels, die inbreuk maken op enig
intellectueel eigendomsrecht van een derde, zijn mede ingevolge art.
1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en met erkenning door
de aanbieder c.q. opdrachtgever geheel voor diens rekening en risico en
zullen dan ook volledig op deze worden verhaald.
7.3
Wanneer JT TRADING constateert dat niettemin sprake is van een inbreuk
in bedoelde zin zal de content niet online worden geplaatst dan wel
direct worden verwijderd c.q. offline worden gehaald.
7.4
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor JT TRADING
voortvloeien uit en/of samenhangen met klachten en vorderingen
ontstaan door aangeboden kavels, die inbreuk maken op enig
intellectueel eigendomsrecht van een derde, zijn mede ingevolge art.
1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en met erkenning door
de aanbieder c.q. opdrachtgever geheel voor diens rekening en risico en
zullen dan ook volledig op deze worden verhaald.
7.5
Opdrachtgever zal zorgdragen voor een juiste en volledige omschrijving
van de Zaken middels het door JT TRADING beschikbaar gestelde
template, indien van toepassing.
7.6
Bij het ter veiling aanbieden van Zaken is Opdrachtgever
verantwoordelijk voor de vermelding van eventuele gebreken. Indien de
omschrijving van een Zaak afwijkt van hetgeen op een veiling wordt
aangeboden, is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de gevolgen
daarvan en is Opdrachtgever jegens JT TRADING en de koper op een
veiling onverminderd enig ander recht van JT TRADING of de koper op
een veiling gehouden om op eerste verzoek de Zaak op kosten van de
Opdrachtgever terug te nemen en om ter vervanging eenzelfde Zaak af
te leveren aan de koper die wel voldoet aan de omschrijving van wat is
aangeboden.
7.7
Vanaf het moment van aanleveren van de kavellijst c.q. het schrijven van
de kavellijst voor een veiling tot en met de ophaaldag(en) is het

7.8

7.9

7.10

Opdrachtgever niet toegestaan om Zaken te verkopen zonder
instemming en tussenkomst van JT TRADING.
Opdrachtgever garandeert aan JT TRADING dat de Zaken in goede staat
verkeren, vrij zijn van schadelijke en milieubelastende stoffen en, indien
van toepassing, voorzien zijn van een CE certificaat, kentekenbewijzen
met bijbehorende codes, keuringsbewijzen en overige relevante
documenten, danwel zal Opdrachtgever JT TRADING bij het aanbieden
van de Zaken voor een veiling schriftelijk informeren over eventuele
gebreken of ontbrekende zaken.
Indien van toepassing, dient de Opdrachtgever de door een koper
retourgezonden Zaken binnen vijf dagen na een verzoek van JT TRADING
op te halen. Indien deze termijn wordt overschreden is JT TRADING
gerechtigd om kosten voor opslag in rekening te brengen, welke kosten
zullen worden vastgesteld op een minimumbedrag van EUR 5, - per dag
onverminderd enig ander recht van JT TRADING.
Het bepaalde in artikel 7 laat onverlet enige andere verplichting van
Opdrachtgever jegens JT TRADING of enig recht van JT TRADING jegens
Opdrachtgever voortvloeiende uit deze Overeenkomst, uit de algemene
inkoop- en dienstverleningsvoorwaarden of uit de wet.

Atikel 8; Vrijwaring
Bij aanspraken van derden in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst
en/of in verband met de koopovereenkomst die eventueel op een veiling tot
stand komt en/of in verband met de Zaken die op een veiling worden
aangeboden (waaronder maar niet beperkt tot aanspraken in verband met
gebrekkige Zaken), zal Opdrachtgever, op eerste verzoek van JT TRADING, JT
TRADING vrijwaren en schadeloosstellen. Voorts doet Opdrachtgever reeds nu
voor alsdan afstand van enige rechten of aanspraken jegens JT TRADING ter zake
de uitoefening van de in deze Overeenkomst genoemde volmacht van
Opdrachtgever aan JT TRADING.

Artikel 9; Rekeninggegevens
9.1
Opdrachtgever zal JT TRADING schriftelijk het rekeningnummer
verstrekken waarop de aan Opdrachtgever toekomende bedragen
kunnen worden gecrediteerd. Evenals het BTW-nummer.
9.2
Uitbetaling aan Opdrachtgever vindt in beginsel plaats binnen vijftien
werkdagen nadat JT TRADING van een koper op een veiling de door de
koper verschuldigde bedragen heeft ontvangen. Bij een
consumentenkoop voort pas, na het verstrijken van de wettelijke termijn
van herroeping en onder de voorwaarde dat door de consument geen
gebruik wordt gemaakt van het wettelijke herroepingsrecht.
Artikel 10; Herroepingsrecht
Als een consumentkoper wel gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht of
als JT TRADING de koopovereenkomst met een koper ontbindt omdat een koper
in verzuim is met diens (betalings)verplichtingen jegens JT TRADING, dan zal JT
TRADING de Zaak, nadat deze door de consumentkoper aan JT TRADING is
geretourneerd, binnen een nader door JT TRADING te bepalen termijn, opnieuw
in een veiling voor verkoop aanbieden. In dat geval komt het recht van
Contractspartij op de aanvankelijk gerealiseerde Koopprijs te vervallen en dient
Contractspartij alle eventueel door JT TRADING in verband met de betreffende
Zaak aan Contractspartij betaalde bedragen, op eerste verzoek van JT TRADING,
terstond aan JT TRADING terug te betalen onverminderd het recht van JT TRADING
om deze bedragen met eventueel aan Contractspartij verschuldigde bedragen te
verrekenen.
Contractspartij heeft in dat geval voor de verkoop en levering van de betreffende
Zaak door Contractspartij aan JT TRADING in plaats van de aanvankelijke Koopprijs
recht op de Koopprijs die op een nieuwe veiling wordt gerealiseerd (hierna ook:
de “Nieuwe Koopprijs”). De betaling van deze Nieuwe Koopprijs zal plaatsvinden
binnen vijftien werkdagen nadat JT TRADING van een koper op een nieuwe veiling
de door die koper verschuldigde bedragen heeft ontvangen en, bij een
consumentenkoop, voorts pas na het verstrijken van de termijn voor herroeping
en onder de voorwaarde dat door de consument geen beroep wordt gedaan op
het wettelijke herroepingsrecht.
Artikel 11; Nieuwe veiling
Als er bij een (nieuwe) veiling geen koopovereenkomst tot stand komt of als een
consumentkoper na een nieuwe veiling gebruik maakt van het wettelijk
herroepingsrecht of als een koper bij een nieuwe veiling in verzuim is met diens
(betalings)verplichtingen jegens JT TRADING, zullen partijen met elkaar in overleg
treden en is JT TRADING gerechtigd om, indien er in voorkomend geval al aan de
opschortende voorwaarde voor verkoop en levering aan JT TRADING is voldaan,
de verkoop en levering van de betreffende Zaak door Contractspartij aan JT
TRADING te ontbinden. In dat geval moet de Zaak binnen vijf werkdagen door
Contractspartij bij JT TRADING worden opgehaald. Indien deze termijn wordt
overschreden is JT TRADING gerechtigd om kosten voor opslag in rekening te
brengen, welke kosten zullen worden vastgesteld op een minimumbedrag van
EUR 5, - per dag onverminderd enig ander recht van JT TRADING. Contractspartij
zal in dat geval ook de eventueel aan Contractspartij reeds betaalde Nieuwe
Koopprijs aan JT TRADING terugbetalen onverminderd het recht van JT TRADING

om dit bedrag met eventueel aan Contractspartij verschuldigde bedragen te
verrekenen.
Een geretourneerde zaak zal door JT TRADING steeds in een nieuwe veiling worden
aangeboden of aan Contractspartij worden geretourneerd in de staat waarin de
Zaak door de consumentkoper aan JT TRADING is geretourneerd.
Artikel 12; Verzekering
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke verzekering van de
Zaken. JT TRADING draagt geen zorg voor een verzekering van de Zaken voor,
tijdens en bij afloop van de veiling of tijdens transport van de Zaken.
Artikel 13; Marge regeling
Als het de bedoeling is om Zaken onder toepassing van de marge-regeling te
verkopen, dan dient Opdrachtgever voorafgaand aan een veiling een
inkoopverklaring in te vullen, te ondertekenen en aan JT TRADING te verstrekken.
Artikel 14; Zaken derden
Als Opdrachtgever Zaken voor rekening van derden aanbiedt dan dient
Opdrachtgever een opgave te verstrekken van wie deze derden zijn en welke
Zaken het betreft. Opdrachtgever dient hiervoor de verklaring “Opgave inbreng
derden” Bijlage 5 (Opgave inbreng derden) te hanteren.
Artikel 15; Toepasselijke voorwaarden

Algemene inkoop-en dienstverleningsvoorwaarden
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes en overige rechtshandelingen/werkzaamheden van JT TRADING zijn deze Overeenkomst en de
algemene inkoop- en dienstverleningsvoorwaarden van toepassing.
Door Opdrachtgever of door een derde gehanteerde voorwaarden worden
nadrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voorzover de algemene inkoop- en
dienstverleningsvoorwaarden afwijken van het bepaalde in deze Overeenkomst
prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst. Door ondertekening van deze
Overeenkomst verklaart Opdrachtgever de algemene inkoop- en
dienstverleningsvoorwaarden van JT TRADING te hebben ontvangen en
hiermee akkoord te gaan.

Middels ondertekening van deze Overeenkomst verklaart Opdrachtgever hierbij
reeds nu voor alsdan in te stemmen met (de laatste versies van) de
veilingvoorwaarden en (van) de verkoopvoorwaarden en verleent Opdrachtgever
voorts, voorzover nodig, een onherroepelijke volmacht aan JT TRADING om de
veilingvoorwaarden en verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen inzicht
aan te passen en bij veilingen te gebruiken.
Als u hiermee akkoord gaat verzoeken wij u deze te ondertekenen en voorzien
van alle verzochte informatie aan ons te retourneren.
De afrekening van de opbrengst van iedere veiling zal per e-mail aan u worden
toegestuurd op het volgende e-mailadres:

…………………………………….

Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij
in afwachting van uw nadere berichten.
Met vriendelijke groet,
JT TRADING B.V.
Namens deze: John Timmers

BIJLAGE 3: VERGOEDINGEN
Opdrachtgever en JT TRADING komen overeen dat JT TRADING bij de uitvoering
van de Overeenkomst aanspraak zal maken op de volgende vergoedingen (excl
BTW):
Opdrachtgever krijgt het hoogste bod uitgekeerd bij een gerealiseerde transactie.
De inbrengkosten bedragen € 50,-. per kavel, € 100,- indien het object niet wordt gegund.
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BIJLAGE 4: WEL/GEEN GUNNING
De Zaken zullen onder voorbehoud van gunning worden verkocht, tenzij anders
wordt overeengekomen. Per kavel kan er worden afgeweken.
Indien gunning wordt overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 24 uur na
het sluiten van de veiling per e-mail aan JT TRADING te berichten of er een
gunning zal plaatsvinden. Als JT TRADING in dat geval niet tijdig van
Opdrachtgever verneemt, vindt er geen gunning plaats en komt er op een veiling
in principe geen koopovereenkomst tot stand.
Als de Zaak na de eerste veiling niet wordt gegund, zal Opdrachtgever niettemin
gehouden zijn om de vergoedingen waar JT TRADING aanspraak op maakt aan JT
TRADING te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot alle in Bijlage 3 genoemde
bedragen.

Pagina 9 van 11

Paraaf:

______

BIJLAGE 5: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN
VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. JT TRADING verwerkt in het kader van de overeenkomst met de Contractspartij
gegevens. JT TRADING verstaat onder vertrouwelijke informatie: de inhoud van
deze overeenkomst alsmede alle gegevens en informatie (waaronder voor zover
van toepassing computerprogrammatuur), die in het kader van deze
overeenkomst worden verstrekt, alsmede gegevens die zijn verkregen uit
bewerking van ontvangen vertrouwelijke informatie. Persoonsgegevens en
gegevens van relaties van de Contractpartij als ook van de Koper die in het kader
van de overeenkomst worden uitgewisseld, worden door JT TRADING beschouwd
als vertrouwelijke informatie. Beide partijen dienen persoonsgegevens te
verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens en met
inachtneming van het bepaalde.
2. Partijen zullen vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze, direct noch
indirect, noch mondeling, noch in geschrift noch anderszins, aan derden bekend
maken, anders dan voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
3. Ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie, afkomstig van een partij, die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook - bij de wederpartij berusten
of aan hem zijn verstrekt, verbindt de ontvangende partij zich:
a. alle passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen in
acht te nemen voor een veilige verwerking, bewaring of opslag;
b. de vertrouwelijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de
specifieke beveiligingseisen overeenkomstig de WBP;
c.

de vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor enig ander doel
dan de uitvoering van deze overeenkomst;

d. de vertrouwelijke informatie niet langer onder zijn berusting te houden
dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen
redelijkerwijs noodzakelijk is en deze vertrouwelijke informatie,
inclusief uit de verstrekte gegevens afgeleide gegevens en informatie
en gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van
genoemde verplichtingen te vernietigen;
e.

de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door
medewerkers waarvan de ontvangende partij in redelijkheid meent dat
zij betrouwbaar zijn en die op grond van artikel 1.7.6. tot
geheimhouding verplicht zijn;
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f.

de verstrekkende partij onverwijld, maar binnen 48 uur na ontdekking,
te informeren over veiligheidsincidenten (waaronder ook wordt
verstaan onbevoegd gebruik van vertrouwelijke informatie of
datalekken als bedoeld in art 34a Wet bescherming
persoonsgegevens). In geval van een veiligheidsincident zal de
ontvangende partij (i) zo spoedig mogelijk afdoende maatregelen
nemen tot herstel van de beveiliging, (ii) de verstrekkende partij op de
hoogte houden van de situatie rond het veiligheidsincident, (iii) aan de
verstrekkende partij onmiddellijk alle gevraagde informatie en
medewerking verschaffen rond de afwikkeling van het
veiligheidsincident en (iv) aan de verstrekkende partij alle
medewerking verlenen die nodig is in het kader van de wettelijke
meldplicht van datalekken;

g.

De verstrekkende partij onverwijld te informeren indien een bevoegde
instantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van
vertrouwelijke informatie heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving is
verboden;

h. De verstrekkende partij in de gelegenheid te stellen om zich te
overtuigen van de uitvoering en naleving van de in de overeenkomst
gemaakte afspraken over bewaring en gebruik van vertrouwelijke
informatie;
i.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is en blijft de
verstrekkende partij rechthebbende op de gegevens en eigenaar van
gegevensdragers waarop deze gegevens zich bevinden.

4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelleden zal JT TRADING
persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 1 WBP op behoorlijke en
zorgvuldige wijze en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving
inzake de bescherming van persoonsgegevens en het privacy statement van JT
TRADING. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst worden
verwerkt, geldt de overeenkomst tevens als bewerkersovereenkomst in de zin
van de WBP. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het
uitvoeren van de overeenkomst. Indien en voorzover noodzakelijk heeft JT
TRADING het recht om in plaats van deze bepaling of in verband met gewijzigde
wet- en regelgeving een bewerkersovereenkomst op te stellen.
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