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Ref : ML/MH (17 september 2013.1)
Dos : 2013.1712.01

VOORWAARDEN VEILING 10 AUTO'S OP 22 SEPTEMBER 2013

Begrippen
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. de auto's
de tien (10) auto's zoals nader omschreven op de website van Call of the Mall:
www.callofthemall.nl.
2. de verkoper
de heer Maze de Boer.
3. de veiling
de vrijwillige openbare verkoop bij opbod van de auto's.
4. de KUS
en Stichting Kunst in het Stationsgebied, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 51444704.
5. bod
elk door een gegadigde in de veiling geboden bedrag dat als zodanig wordt erkend.
6. bieder
degene die in de veiling een bod uitbrengt.
7. de hoogste bieder
degene die het hoogste en als zodanig erkende bod heeft gedaan.
8. het hoogste bod
het hoogste uitgebrachte en als zodanig erkende bod.
9. de gunning
de verklaring van de verkoper waardoor, als resultaat van de veiling, de
koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt.
10. de koper
degene aan wie wordt gegund.
11. de koopprijs
het bod waarvoor wordt gegund.
12. de levering
de rechtshandeling die nodig is om de koper eigenaar te doen worden van de door
hem gekochte auto.
13. de aflevering
het stellen van de door een koper gekochte auto in het bezit van de koper.
14. de notaris
mr. M.H.L. Langeveld, notaris te Utrecht, of één van de andere notarissen
verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V, zijnde de notaris die
toezicht houdt op het verloop van de veiling, dan wel diens waarnemer.
Organisatie van de veiling
Artikel 1
1. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling berusten bij de KUS.
2. De KUS maakt de veiling en de veilingvoorwaarden bekend alsmede de kijkdagen
waarop de auto's kunnen worden bezichtigd.
3. De veiling zal plaatsvinden in de vergunningsvolle zone van Call of the Mall, Hoog
Catharijne, Utrecht op zondag tweeëntwintig september tweeduizend dertien (22-092013) vanaf vijftien uur (15.00 uur).
4. De KUS heeft de bevoegdheid tijdens de veiling, ook zonder opgave van redenen:

2
-

een bod niet als zodanig te erkennen;
een of meer gegadigden van de veiling uit te sluiten;
de veiling te hervatten bij het voorlaatste bod, de veiling af te gelasten of te
onderbreken;
andere, naar zijn oordeel noodzakelijke, maatregelen te treffen.
4. De notaris stelt vast of bij het uitbrengen van het bod een zodanige vergissing is
gemaakt, dat, naar het oordeel van de notaris, de bieder niet aan het uitbrengen van
zijn bod gehouden kan worden.
5. Het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet en de
uitleg of de toepassing van de veilingvoorwaarden tijdens de veiling, is - bij wijze van
bindend advies - beslissend.
Wijze van veilen
Artikel 2
1. De veiling vindt plaats per auto en bij opbod.
2. Het bieden bij opbod geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze.
3. Brengen meer personen tegelijk het hoogste bod uit, dan wordt terstond tussen hen
aanvullend bij opbod geveild. Indien genoemde personen op deze aanvullende
veiling niet bieden, wordt tijdens de veiling de hoogste bieder aangewezen door
middel van loting ten overstaan van de notaris.
Bod
Artikel 3
1. Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
2. Een bod is niet meer van kracht:
zodra een hoger bod is uitgebracht; en/of
de verkoper besluit niet te gunnen; en/of
de veiling wordt afgelast.
Geen bieden voor een ander
Artikel 4
Degene die in de veiling een bod uitbrengt, wordt aangemerkt als bieder, ook als hij
verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.
Koopovereenkomst
Artikel 5
1. Onmiddellijk nadat het hoogste bod bekend is geworden, dient de verkoper te
verklaren of hij gunt of dat hij niet gunt. De verkoper heeft het recht niet te gunnen.
2. Indien de verkoper gunt komt de koopovereenkomst ingevolge de veiling tot stand
voor een koopprijs gelijk aan het hoogste bod en overigens conform de standaard
ANWB-koopovereenkomst voor gebruikte auto's.
De koper verplicht zich daartoe ter plaatse de daartoe opgemaakte
koopovereenkomst in bijzijn van de notaris te ondertekenen en zich tegenover de
notaris te legitimeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs.
3. Indien de koper omzetbelasting is verschuldigd, is deze in een bod en in de
koopprijs begrepen.
4. De veiling van één of meer van de auto's kan, zolang de betreffende auto niet is
gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.
Tijdstip van betaling
Artikel 6
De koper moet de koopprijs betalen uiterlijk woensdag vijfentwintig september
tweeduizend dertien (25-09-2013) vóór twaalf uur (12 uur) door overschrijving op de in de
koopovereenkomst vermelde bankrekening, tenzij de verkoper en de koper samen
anders overeenkomen.
Levering en aflevering
Artikel 7
De levering en de aflevering vinden plaats op donderdag zesentwintig september
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tweeduizend dertien (26-09-2013) tussen negen uur (9 uur) en zeventien uur (17 uur),
mits de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, tenzij de verkoper en de koper
samen anders overeenkomen.

