
 

 

 
Algemene Inbrengvoorwaarden. 
 
1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen World Truck 

Auctions en de inbrengende partij, verder benoemd als “verkoper”, zoals de betreffende bemiddelingen, 
waardering tenzij anders overeengekomen. 

1.2 De toepasselijkheid van door verkoper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden 
worden uitdrukkelijk door World Truck Auctions van de hand gewezen. 

1.3 World Truck Auctions kan, naast deze Inbrengvoorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing 
verklaren. Indien en voor zover bijzondere inbrengvoorwaarden van World Truck Auctions strijdig zijn met 
deze Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere voorwaarden. 

1.4 Mocht enig geschil ontstaan tussen World Truck Auctions en koper of verkoper, dan is uitsluitend de 
bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch aangewezen om het geschil te 
beslechten. 

1.5 In geval van verschillen tussen vertalingen van deze inbrengvoorwaarden en de Nederlandse tekst van de 
inbrengvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst. 

1.6 Op alle geschillen tussen World Truck Auctions en de gebruikers is Nederlands recht van toepassing, met 
dien verstande dat het Weens koopverdrag is uitgesloten. 
 

2. Opdrachtovereenkomst 
2.1 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. World Truck Auctions is niet aansprakelijk voor in de 

kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 
2.2 De verkoper geeft aan World Truck Auctions opdracht de door hem ingebrachte kavels ter veiling via 

internet aan te bieden. 
2.3 De verkoper machtigt World Truck Auctions om in zijn naam de kavel(s) te verkopen onder de door World 

Truck Auctions vast te stellen voorwaarden.  
2.4 De ontvangst van de aanmelding van de door de verkoper ingebrachte kavel(s) verplicht World Truck 

Auctions echter niet deze ingebrachte kavel(s) ook daadwerkelijk in de veiling op te nemen.  
2.5 Aan verkoper is het recht van gunning voorbehouden. 
2.6 De door de verkoper ingebrachte kavels dienen beschikbaar te blijven voor de veiling. Indien een voertuig, 

nadat het door de verkoper is ingebracht, verwijderd dient te worden (bijvoorbeeld omdat deze reeds is 
verkocht) is World Truck Auctions gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen overeenkomstig de 
courtage. Alsmede is de verkoper gehouden de hoogste bieder schadeloos te stellen. Op de dag van de 
Veiling zelf is het verwijderen van voertuigen uitgesloten. Voertuigen waarop biedingen rusten zijn 
uitgesloten voor verwijdering van de veiling. 

 
3. Rechten en plichten World Truck Auctions 
3.1 Verkoper verklaart dat, na plaatsing van opnameopdracht, World Truck Auctions gerechtigd is de te veilen 

zaken te fotograferen of anderszins in beeld te brengen en af te beelden op elke door World Truck 
Auctions gewenste wijze, voor, tijdens en na de veiling met de wettelijke bepalingen in acht genomen. 
World Truck Auctions behoudt het auteursrecht op al het beeldmateriaal. 

3.2 Alle auteursrechten, merken, rechten met betrekking tot het veilingsysteem en andere intellectuele 
eigendomsrechten en know-how voor en betreffende het veilingsysteem behoren uitsluitend aan World 
Truck Auctions. 

3.3 World Truck Auctions behoudt zich het recht voor om, bij onjuist gebruik van de website of overschrijden 
van enige betalingstermijn, de overeenkomst te ontbinden en de deelnemer uit te sluiten van verdere 
deelname aan de veiling(en) en/of gebruik van de website. 

3.4 World Truck Auctions is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand 
brengen van koopovereenkomsten. 

3.5 Ingeval de veiling geschiedt ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder, houdt deze toezicht op 
de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen. 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. Verkoperverplichtingen 
4.1 De verkoper dient meerderjarig en bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten. Verkoper dient 

zich voor aanvang van de veiling door World Truck Auctions te laten registreren middels het digitale 
formulier en bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de veiling. Door invulling van het 
digitale formulier geeft verkoper World Truck Auctions uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te 
gebruiken. 

4.2 De verkoper dient zich op eerste verzoek van World Truck Auctions te legitimeren. 
4.3 Verkoper is verplicht er voor te zorgen dat de door hem op het digitale formulier ingevulde gegevens 

volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid en volledigheid van de door 
hem verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens dient de verkoper World 
Truck Auctions schriftelijk op de hoogte te stellen. 

4.4 De verkoper garandeert dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de zaken ter veiling aan te beiden 
en vrijwaart World Truck Auctions voor alle aanspraken van derden. De verkoper is op eerste verzoek 
verplicht alle informatie inzake de herkomst van de kavel(s) aan World Truck Auctions te verstrekken 
onderbouwd met bewijsmateriaal. 

4.5 De verkoper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en 
misleidende informatie en/of van andere aan de verkoper te wijten omstandigheden. 

4.6 De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de verkoper gebruik maakt bij een veiling zijn strikt 
persoonlijk en mogen door verkoper niet aan derden worden overgedragen. Als de verkoper vreest dat 
een ander zijn wachtwoord kent, dient verkoper World Truck Auctions hiervan onverwijld op de hoogte te 
stellen. World Truck Auctions blokkeert in dat geval verdere toegang om misbruik in naam van de verkoper 
te voorkomen. De verkoper zal hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord ontvangen. De verkoper 
blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam, voor alle 
handelingen die op een veiling plaatsvinden. Verkoper zal World Truck Auctions vrijwaren en schadeloos 
stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. 
World Truck Auctions is te allen tijde gerechtigd om nakoming te vorderen van de verkoper van biedingen 
die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de verkoper. 

4.7 De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de verkoper 
en kunnen niet worden overgedragen. 

4.8 De verkoper erkent uitdrukkelijk het recht van World Truck Auctions om zijn schade en kosten, in geval van 
onjuist gebruik van de website van World Truck Auctions en deelname aan een veiling, op de verkoper te 
verhalen. 

  
5. Terugname ingebrachte kavels 
5.1 De ingebrachte zaken dienen te allen tijde beschikbaar te blijven voor de veiling.  
5.2 Eventuele eerdere verkoop of verlies van het voertuig ontslaat verkoper niet van de verplichting om aan 

World Truck Auctions de courtage en/of aanvullende kosten te voldoen. Bovendien dient verkoper de op 
de veiling hoogst biedende schadeloos te stellen, mits boven de gestelde ondergrens is geboden. Indien 
een ingebrachte zaak voorgaand aan de veiling verwijderd dient te worden is World Truck Auctions 
gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen overeenkomstig de courtage. Op de dag van de Veiling 
zelf is het verwijderen van voertuigen uitgesloten.  

5.3 Voertuigen waarop biedingen rusten zijn uitgesloten voor verwijdering van de veiling. 
 

6. Courtage/commissie 
6.1 Indien een kavel is verkocht, keert World Truck Auctions het geboden bedrag exclusief opgeld, verminderd 

met de overeengekomen courtage en alle overige ten laste van de verkoper komende kosten en lasten, uit 
aan de verkoper binnen een termijn van circa 10 werkdagen onder de voorwaarde dat World Truck 
Auctions de gelden van de koper heeft ontvangen. 

6.2 Indien een koop niet tot stand komt door het verzuim van een van de partijen, is World Truck Auctions 
gerechtigd tot het belasten van de, voor verkopende en kopende partij, geldende courtage bij de in 
gebreke zijnde partij. 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

6.3 De courtage en andere World Truck Auctions toekomende vorderingen dienen direct en rechtstreeks aan 
World Truck Auctions betaald te worden. Verrekening of opschorting is uitgesloten. 

6.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, voor zover de wet zulks toelaat. 
6.5 Alle termijnen waaraan verkoper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, 

zodat de verkoper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn. 
6.6 Door de verkoper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, 
zelfs al vermeldt de verkoper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6.7 Indien geen volledige of tijdige betaling heeft plaatsgevonden is de verkoper zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim.  
Alle kosten, ontstaan of verbandhoudende met de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de 
invordering van al het uit hoofde van den overeenkomst verschuldigde, zijn voor rekening van de verkoper. 
De verkoper zal de kosten op eerste aanmaning van World Truck Auctions voldoen. 

 
7. Uitsluiting aansprakelijkheid 
7.1 World Truck Auctions is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de aangeboden zaak aan Europese 

richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving. 
7.2 World Truck Auctions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit 

milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de aangeboden zaken. 
7.3 World Truck Auctions is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade 

als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s 
of bestanden. 

7.4 World Truck Auctions is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of 
onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van World Truck Auctions en/of op websites die 
kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van World 
Truck Auctions. 

7.5 World Truck Auctions is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden, 
hulppersonen of personeelsleden. 

7.6 World Truck Auctions kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te 
vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele 
eigendomsrechten van derden. World Truck Auctions is niet aansprakelijk voor door verkoper te lijden en 
geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid 
van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of 
intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn. 

7.7 World Truck Auctions is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade 
als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- 
en/of software. World Truck Auctions is derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de 
koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bieding uit te brengen. 

7.8 World Truck Auctions is onherroepelijk gemachtigd echter niet verplicht onverkochte kavels in een 
volgende veiling op te nemen of onderhands te verkopen. Onderhandse verkoop kan echter uitsluitend 
plaatsvinden in overleg met de verkoper. Bij verkoop buiten de veiling om, blijven de overige voorwaarden 
van toepassing zoals deze zouden gelden voor de veiling. 
 

8. Aansprakelijkheid 
8.1 Eventuele aansprakelijkheid van World Truck Auctions is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar 

wordt gedekt en/of uitgekeerd.  
8.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van 

World Truck Auctions beperkt tot het bedrag waarop World Truck Auctions ingevolge de overeenkomst 
met de verkoper aanspraak heeft.  

8.3 World Truck Auctions is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van 
winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband 
houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in 
verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties.  


