
Veilingvoorwaarden 
LAVG Gerechtsdeurwaarders B.V.

Iedereen die aan de executieverkoop deelneemt, wordt medegedeeld dat deze verkoop wordt gehouden 
onder de hierna volgende voorwaarden. Een ieder die aan deze verkoop deelneemt, geeft hierdoor te kennen 
dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden accepteert. Een exemplaar van deze voorwaarden zal 
overhandigd worden bij het inschrijfformulier. 
 
1. De executoriale verkoop van de roerende zaken zal plaatsvinden bij opbod aan de meestbiedende tegen contante-   
of pinbetaling.

2. De openbare verkoping geschiedt naar de orde in de catalogus of advertentie vermeld onder de hierbij vermelde   
voorwaarden. De gerechtsdeurwaarder en/of afslagen behouden zich het recht voor om nummers te splitsen of   
bijeen te voegen. Degene die wil bieden dienen zich vooraf onder opgave van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer 
een biednummer aan te vragen bij de gerechtsdeurwaarder.

3. Alle zaken worden zonder garantie en voetstoots verkocht, in de staat waarin zij zich bevinden, door de koper gezien of 
niet gezien, ook wanneer zaken aan de beschrijving, benaming, gewicht, maat of wat het ook moge zijn, niet beantwoorden. 
De koper kan zich er niet op beroepen dat de roerende zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had 
mogen rusten.

4. Vanaf het moment van toewijzing is de roerende zaak voor rekening en risico van de koper. De koper dient desgevraagd 
aan de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder terstond zijn naam en woonplaats op te geven, zulks teneinde te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 474 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

5. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder, alsmede haar opdrachtgever(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 
met betrekking tot de roerende zaken. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek.

6. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder is bevoegd te vorderen, dat aan hem door elke bieder de geboden 
koopsom contant ter hand wordt gesteld en mag deze onder zich houden, tot dat de zaak is toegewezen.

7. Stelt een bieder, na de in het vorige lid bedoelde vordering, de geboden koopsom niet aan de met de veiling belaste 
gerechtsdeurwaarder ter hand, dan wordt diens bod niet aangenomen en wordt hij gedurende de gehele veiling niet meer 
als bieder toegelaten.

8. Bij gebreke van betaling zal de roerende zaak met toebehoren terstond weer worden verkocht ten laste van hem aan 
wie zij toegewezen is. Indien voor de roerende zaak in de tweede verkoop minder wordt geboden en betaald, is de eerste 
bieder verplicht het verschil tussen het eerste bod en het uiteindelijke tweede bod te voldoen aan de met de veiling belaste 
gerechtsdeurwaarder.

9. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder is met uitsluiting van ieder ander bevoegd te bepalen dat de roerende 
zaak zal worden teruggenomen en niet executoriaal wordt verkocht, indien het verloop de veiling, de biedingen, het 
uitblijven daarvan of andere omstandigheden hem daartoe aanleiding geven.

10. De verkochte roerende zaken dienen terstond door of namens de koper te worden afgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders 
met de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder overeengekomen.

11. Voertuigen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. Voorafgaand aan de verkoop zal worden aangeven of 
eventuele contactsleutels aanwezig zijn. 

12. Een koper is verplicht ter plaatse de tenaamstelling van het kenteken te wijzigen. Bij het proces verbaal van verkoop 
ontvangt de koper tijdelijke documentnummers ten behoeve van de tenaamstelling. De koper verstrekt ter plaatse het 
bewijs van vrijwaring aan de deurwaarder of diens tussenpersoon. 
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13. De gerechtsdeurwaarder kan onder zijn toezicht gebruik maken van een tussenpersoon voor het faciliteren van online 
veilingen. Indien een koper geen online toegang krijgt/kan krijgen tot de veiling, kan een koper voorafgaand aan de veiling 
per e-mail een bod uitbrengen, met vermelding van diens naam en contactgegevens. Wanneer de verkochte zaak wordt 
toegewezen aan een koper welke niet gebruikt maakt van de online veiling, dient de koper terstond de geboden koopsom 
ter hand te stellen. Bij gebreke hiervan telt het hoogste online bod als aanvaard eindbod.

14. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder en de door hem aangewezen personen zijn bij uitsluiting van ieder ander 
bevoegd aan de kopers, belangstellenden en alle overige ter plaatse of in de directe nabijheid aanwezige personen aanwij-
zingen te geven teneinde de veiling kalm, in goede voortgang en ordelijk te laten verlopen. Voormelde aanwijzingen dienen 
terstond te worden opgevolgd, bij gebreke waarvan de veiling kan worden stilgelegd, opgeschort of geannuleerd, zulks naar 
uitsluitend oordeel van de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder, welke daartoe zo nodig de hulp van politie en/of de 
sterke macht kan inroepen.

15. De gerechtsdeurwaarder en/of afslagen behouden zich het uitdrukkelijke recht voor om zonder opgave van redenen, 
het bod van een bieder te weigeren. Bij elk verschil of discussie over een bod heeft de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke 
beslissing.

16. De koper dient zijn/haar legitimatiebewijs te tonen aan de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder, zulks ten behoe-
ve van diens proces-verbaal van verkoop.
 
17. In het proces-verbaal van verkoop wordt de naam vermeld van de persoon wiens legitimatiebewijs na de verkoop aan 
de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder wordt getoond. Indien de koper wenst dat in het proces-verbaal een andere 
naam dan de zijne wordt vermeld en de persoon wiens legitimatiebewijs na de verkoop aan de gerechtsdeurwaarder wordt 
getoond is bij de Kamer van Koophandel niet geregistreerd als bestuurder, vennoot of een andere hoedanigheid die een 
bedrijf kan binden, dan wel beschikt over een schriftelijke volmacht, dan is de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder 
bevoegd dit te weigeren. 
 
18. Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht.

19. Bij elk verschil of discussie over een bod heeft de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing. De met de veiling 
belaste gerechtsdeurwaarder beslist in alle gevallen en met uitsluiting van ieder ander in hoogste instantie.

20. In geval van vergissing van de afslager heeft deze het recht zich te herstellen zonder dat hierop een beroep gedaan kan 
worden.

21. Op de executoriale verkoop, de koopovereenkomst en alle mogelijke daaruit voortvloeiende (rechts)gevolgen c.q. ge-
schillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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