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AUCTIONPORT Algemene voorwaarden 

Algemene (Online) Voorwaarden / Gebruikersovereenkomst : overeenkomst tussen 

AUCTIONPORT, bieder/koper en opdrachtgever/verkoper 

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.  

Iedere koper of bieder zal door het plaatsen van een bod worden geacht de algemene 

verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard. 

 

Definities 

AuctionPort                                                                       

Online-veilingmaatschappij met maatschappelijke zetel te Grensstraat 240, 2950 Kapellen 

met ondernemingsnummer BE 0686.968.747 in zijn hoedanigheid als tussenpersoon. 

Algemene (Online) Voorwaarden                          

deze (online) veiling- en verkoopvoorwaarden. 

Bieder/koper:                                                                 

De rechtspersoon of natuurlijke persoon, die zich heeft geregistreerd op de website van 

AUCTIONPORT en/of deelneemt aan een door AUCTIONPORT georganiseerde 

(internet)veiling. 

Enkel personen die beschikken over een geldig BTW-nummer, die deelnemen aan de 

biedingen in hoedanigheid van professioneel ondernemer, komen in aanmerking. 

Bieding of bod:                                                                

Het bedrag dat door een gebruiker/bieder in een online veiling voor een kavel wordt 

geboden. 

Gebruiker:                                                                      

De persoon die zich op www.auctionport.be heeft geregistreerd. 

Enkel personen die beschikken over een geldig BTW-nummer, die deelnemen aan de 

biedingen in hun hoedanigheid van professioneel ondernemer, komen in aanmerking. 
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Kavel/Lot:                                                                          

Eén of meerdere roerende goederen, of voorwerpen, die als geheel worden geveild en aan 

één koper worden toegewezen.  

De kavel wordt geïdentificeerd door het kavelnummer en een beknopte omschrijving. 

Eventueel aangevuld met foto’s (dit is niet verplicht en bindend). 

Koopovereenkomst:                                                      

De overeenkomst tussen koper en verkoper waarbij AUCTIONPORT  zich verbindt in naam 

van de verkoper tot de levering van de zaak, en de koper zich verbindt tot de betaling van de 

koopsom. 

Koopsom:                                                      

Het bedrag dat door de bieder/koper geboden wordt, inclusief de veilingkost en BTW. 

Opdrachtgever/verkoper:                                                             

De rechtspersoon of natuurlijke persoon die AUCTIONPORT de opdracht heeft gegeven om 

in haar naam en voor haar rekening één of meerdere goederen te veilen en verkopen. 

Met andere woorden: de persoon in wiens opdracht het kavel wordt geveild. 

Levering of afgifte:                                                       

De feitelijke in bezitnamen van de kavel door de koper of zijn rechthebbende. 

Persoonsgegevens:                                                         

De gegevens die bieder/koper bij registratie doorgeeft en die tot zijn persoon herleidbaar zijn. 

Registratie:                                                                    

Het vastleggen van persoonsgegevens op de internetsite van Autctionport.be om toegang te 

krijgen tot de online veilingverkoop.  

Toewijzing:                                                                    

De verklaring van AUCTIONPORT aan de koper die het hoogste bod heeft geplaats en/of 

hoogste bieder dat zijn bod wordt aanvaard en dat de koopovereenkomst tot stand komt. 

Veiling:                                                                           

Een door AUCTIONPORT georganiseerde online verkoop, die niet kan of mag worden 

aanzien als “openbare verkoop”. 
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Veilingkosten:                                                                 

Het percentage waarmee de bieding vermeerderd wordt, exclusief BTW. 

Website:                                                                           

De door AUCTIONPORT in standgehouden website www.auctionport.be. 

  

http://www.auctionport.be./
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2. Toepassingsgebied 

 

2.1. De algemene voorwaarden hebben betrekking op hetzij, de online veilingverkoop, de 
onderhandse verkoop, de overname, de winkeluitverkoop,… en zijn van toepassing 
op de relatie tussen de gebruiker/koper/bieder/opdrachtgever respectievelijk de 
verkoper enerzijds en AUCTIONPORT BVBA anderzijds. Hierna: AUCTIONPORT 
 

2.2. AUCTIONPORT zorgt als tussenpersoon voor een online veiling platform en zal in 
naam en voor rekening van de opdrachtgever verkopen op het internet. Op geen 
enkel ogenblik wordt AUCTIONPORT eigenaar van de verkochte goederen. 
 

2.3. Enkel de Nederlandstalige versie van de gebruikersovereenkomst is van toepassing. 
Eventuele vertalingen zijn louter informatief. 
 

2.4. Niet geldigheid van één of meer clausules van deze gebruikersovereenkomst heeft 
in geen geval invloed op de geldigheid van andere contractuele clausules.  
 

2.5. Bieder/koper moet eveneens de algemene voorwaarden van AUCTIONPORT 
raadplegen en heeft deze bij registratie aanvaard samen met huidige algemene 
(online) voorwaarden, deze maken deel uit van de overeenkomst tussen de partijen. 
Alle (online) voorwaarden van bieder/koper worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
 

2.6. In geval van discrepantie tussen de algemene (online) voorwaarden en de specifieke 
(online) voorwaarden, zullen de specifieke (online) voorwaarden voorrang krijgen. 
 

2.7. Zodra bieder/koper een bod uitbrengt, heeft hij reeds alle bepalingen en 
voorwaarden die in deze gebruikersovereenkomst en het privacybeleid staan of 
waarnaar AUCTIONPORT verwijst in deze gebruikersovereenkomst, aanvaard. Alle 
bepalingen en voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst zijn verschenen 
tijdens de registratie en werden uitdrukkelijk aanvaard. Bieder/koper kan niet tot 
aankoop overgaan zonder deze aanvaard te hebben. Door registratie op de website 
verbindt bieder/koper (ook buitenlandse bieders/kopers) zich tot de 
gebruiksovereenkomst met AUCTIONPORT en de registratie impliceert de 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding van de volgende 
gebruikersvoorwaarden. 
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3. Gebruikersovereenkomst 
 
 

3.1. Bieder/koper verklaart en bevestigd dat hij/zij 18 jaar of ouder is. 
 

3.2. Door registratie geeft de koper/bieder aan AUCTIONPORT de uitdrukkelijk 
toestemming om zijn persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken in 
overeenstemming met het privacy beleid beschikbaar op de website van 
AUCTIONPORT. 
 

3.3. Bieder/koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van zijn 
persoonsgegevens. Elke bieder/koper is gehouden zich te identificeren. Iedere 
wijziging van zijn persoonsgegevens wordt via de website van AUCTIONPORT 
doorgegeven. 
 

3.4. AUCTIONPORT heeft het recht om de identiteit van bieder/koper te controleren. 
Ook de locatie waarop bieder/koper is ingelogd, kan een gerechtsdeurwaarder of 
notaris controleren via zijn IP-adres of een externe databank. 
 

3.5. AUCTIONPORT behoudt zich het recht om van iedere bieder/koper een 
identiteitsbewijs op te vragen, indien AUCTIONPORT twijfelt over de identiteit 
en/of solvabiliteit van de bieder/koper. 
 

3.6. AUCTIONPORT behoudt zich het recht om een registratie te weigeren of 
eenzijdig te beëindigen.  
 

3.7. Door registratie op de website van AUCTIONPORT geeft de gebruiker 
toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde 
persoonsgegevens. 
 

3.8. AUCTIONPORT behoudt zich het recht om de gelden te innen van bieder/koper, 
wanneer een bieding heeft plaatsgevonden met zijn/haar gebruikersnaam en 
wachtwoord. 
 

3.9. In geval van misbruik op de website van AUCTIONPORT is de gebruiker 
aansprakelijk voor alle handelingen die op de website onder zijn gebruiker 
plaatsvinden. De gebruiker vrijwaart AUCTIONPORT voor alle eventuele schade 
die voortkomt uit misbruik van zijn gebruiksgegevens. 
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4. Organisatie van de veiling 
 
 

4.1. AUCTIONPORT behoudt zich het recht om een veiling te annuleren, eerder dan 
op de website vermeld te beëindigen of te verlengen. Indien er spraken is van 
een storing op de Website behoudt AUCTIONPORT het recht de veiling met 24 
uur te verlengen. 
 

4.2. AUCTIONPORT zal het lot toewijzen aan de hoogste bieder. Bij twijfel of 
geschillen beslist AUCTIONPORT aan wie ze het lot zal toewijzen, zonder haar 
beslissing te motiveren. Tegen de beslissing van AUCTIONPORT is geen verzet 
mogelijk. 
 

4.3. Met de bieder/koper die het hoogste bod heeft behaald en aan wie het lot wordt 
toegewezen, komt op het moment van toewijzing onverwijld een koop-
verkoopovereenkomst tot stand. Deze is verplicht de prijs van de toewijzing van 
het lot te betalen, te vermeerderen met de veilingskosten en de BTW. 
AUCTIONPORT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de gedwongen 
uitvoering van deze koop-verkoopovereenkomst te vorderen indien de 
bieder/koper niet vrijwillig zou overgaan tot betaling van de totaalprijs. 
AUCTIONPORT behoudt zich het recht om het hoogste bod te weigeren, indien 
de opdrachtgever dit bod niet aanvaard. 
 

4.4. AUCTIONPORT kan zonder opgave van reden een bieding niet erkennen en/of 
bieders/kopers uit sluiten. 
 

4.5. Als er in de laatste 15 minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt 

uitgebracht, wordt de veilingtijd van dit kavel telkens met 15 minuten verlengd. 

 

4.6. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk voor schade van de koper /bieder die volgt 

uit deze voorwaarden. 

 

4.7. De bieder/koper ziet steeds een bevestigingsscherm waar de volledige prijs 

wordt weergegeven voordat een bod wordt geplaatst. Een bod is onherroepelijk 

bindend. 

 

4.8. Bij het sluiten van een veiling wordt het hoogste bod voorgelegd aan de 
opdrachtgever. De Opdrachtgever kan zonder motivatie besluiten om kavels niet 
toe te wijzen. 
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5. Organisatie van de kavels 

 

5.1. AUCTIONPORT streeft ernaar om de Kavels zo juist en duidelijk mogelijk te 
omschrijven op de Website. AUCTIONPORT is nooit aansprakelijk voor schade 
van onjuiste of onvolledige beschrijvingen.  
 

5.2. AUCTIONPORT heeft het recht om ten allen tijden de omschrijvingen van de 
kavels te wijzigen. 
 

5.3. Alle kavels worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment 
deze geveild worden. Eventuele zichtbare of verborgen gebreken kunnen 
worden opgemerkt door de kopers/bieders na een inspectie tijdens de kijkdagen. 
AUCTIONPORT is nooit aansprakelijk voor zichtbare of verborgen gebreken van 
kavels. 
 

5.4. Door een bod uit te brengen erkent en bevestigt bieder/koper uitdrukkelijk dat hij 

het goed waarop hij biedt voorafgaandelijk heeft bezichtigd, geïnspecteerd, 

bijgevolg de feitelijke toestand van het lot aanvaardt en dat derhalve de artikelen 

van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek 

van economisch recht inzake de verkoop op afstand niet van toepassing zijn. 

 

5.5. De kavels worden zonder garantie of waarborg verkocht ook indien de staat of 

aard niet conform is met de beschrijving. Alle gebreken, zichtbare en 

onzichtbare, worden steeds beschouwd gekend te zijn door bieders/kopers. 

 

5.6. AUCTIONPORT waarborgt niet de echtheid van een beschrijving met betrekking 

tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de 

echtheid van, het gewicht of de staat van het lot. Eventuele km-standen of 

draaiuren van voertuigen/machines, werkuren, bouwjaren, eerste 

inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden 

louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van 

AUCTIONPORT of de opdrachtgever. Bij een eventuele foutieve vermelding in 

de catalogus/internetpagina geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of 

koopontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen 

verhaalrecht mogelijk is en was in de mogelijkheid de conformiteit van het goed 

te controleren door bezichtiging van de goederen. 

 

5.7. Kavels die worden aangekocht door de bieders/kopers en het onmogelijk maken 
om andere kavels te verplaatsen, dienen deze kavels op de eerste dag van de 
afhaling te komen ophalen. 
 

5.8. Bieder/koper heeft zich voldoende vergewist van de toestand waarin de 

gekochte goederen zich bevinden en accepteert deze op het moment dat hij zijn 

bieding uitbrengt. Bieder/koper heeft dus ook niet het recht de overeenkomst te 

ontbinden indien blijkt dat de kavel niet (volledig) voldoet aan de omschrijving 

van de kavel op de website.  
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6. Betalingsvoorwaarden 

 

6.1. Na toewijzing van het kavel dient de volledige koopsom, vermeerderd met de 

veilingkost en de BTW binnen de 24 uur volledig te worden overgemaakt op het 

rekeningnummer van AUCTIONPORT met vermelding van de gestructureerde 

mededeling die wordt vermeld op de Pro Forma factuur die de koper per e-mail 

ontvangt. Alle betalingen dienen te gebeuren in de munteenheid vermeld op de 

factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling zal er na 48 uur steeds van rechtswege 

en zonder een voorafgaandelijke aanmaning een conventionele 

nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10%/jaar en een schadebeding van 10% 

op het volledig factuurbedrag. Bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen, zal 

dit beschouwd worden als een éénzijdige verbreking van de koop-

verkoopovereenkomst en zal de vergoeding zoals vermeld artikel 6.2. van 

toepassing zijn door de koper. 

 

6.2. Onverminderd het recht van AUCTIONPORT om de gedwongen uitvoering van 

de tot stand gekomen koop-verkoopovereenkomst in natura te vorderen (cfr. 

artikel 4.3), kan AUCTIONPORT bij gebreke aan correcte betaling op de 

vervaldag door de bieder/koper van de volledige koopsom vermeerderd met de 

BTW en de veilingkosten, de koop-verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk 

ontbinden ten laste van de bieder/koper.  

De bieder/koper blijft in dit geval gehouden om de veilingkosten ten bedrage van 

16% van het nettobedrag van de koopsom te voldoen, alsook is de bieder/koper 

in dit geval gehouden een schadevergoeding ad. 10% van het nettobedrag van 

de koopsom te voldoen. 

 

6.3. Na betaling van de volledige gefactureerd som, ontvangt de bieder/koper een 

factuur en een afgiftenota en mag de bieder/koper vanaf dan beschikken over de 

kavel. De koper zal uitgenodigd worden om zijn kavel op te halen op het op de 

website gepubliceerde afhaalmoment. Een kavel kan niet worden opgehaald 

voor ontvangst van de volledige koopsom. 

 

6.4. Alle kopers betalen de BTW. EU-kopers met BTW-nummer krijgen het BTW 

teruggestort na aanvaarding van het BTW-nummer. Indien niet-EU-kopers 

binnen de 10 dagen de bewijsstukken van uitvoer kunnen voorleggen aan 

AUCTIONPORT, zal de BTW terugbetaald worden. 

 

6.5. Bij gebreke aan betaling van het kavel/lot na toewijzing, behoudt 

AUCTIONPORT zich aldus het recht voor om, in het geval zij de koop-

verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, het lot opnieuw in veiling te 

brengen, of het lot toe te wijzen aan de tweede hoogste bieder. 

AUCTIONPORT is bijkomend gerechtigd om in voorkomend geval alle kosten 

noodzakelijk om het onbetaalde lot/kavel opnieuw in veiling te brengen op de 

wanbetalende koper/bieder te verhalen, en/of het verschil tussen het bod van de 

wanbetalende koper/bieder en het bod van de tweede hoogste bieder, op deze 

eerstvermelde koper/bieder te verhalen. 
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7. Risico- en eigendomsovergang 
 
 

7.1. Vanaf toewijzing zijn alle kavels voor rekening en risico van de bieder/koper. 

 

7.2. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk in geval van ongeval, verlies, brand, 

diefstal, waterschade, natuurramp of elk ander risico/schadegeval waardoor de 

waarde van de goederen of een deel ervan verloren zijn gegaan. Geen enkel 

verhaal zal geldig zijn ten aanzien van AUCTIONPORT. 

 

7.3. De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling 

van de koopsom, inclusief het opgeld, de BTW en eventueel overige door de 

koper verschuldigde bedragen aan AUCTIONPORT.  

 

 

8. Afgiftevoorwaarden 

 

8.1. De vrijgave van de gekochte goederen vindt plaats op de door AUCTIONPORT 

vastgelegde plaats, dagen en uren, vermeld op de website en de instructies via  

e-mail. 

 

8.2. Iedere koper betreedt op eigen risico en verantwoordelijkheid de terreinen of 

gebouwen tijdens de bezichtigingsdagen, veilingsdagen en afgifteperiode en 

dient zich aan de voorschriften te houden die door AUCTIONPORT ter plaatsen 

worden opgelegd of meegedeeld. 

 

8.3. Kopers mogen niet over hun kavels beschikken vooraleer deze volledig betaald 

zijn. 

 

8.4. Bieder/koper is zelf verantwoordelijk voor het eventuele demonteren, meenemen 

van de kavel(s) en het transport van deze kavel(s). 

 

8.5. Bieder/koper dient bij het afhalen van de goederen de voldane factuur voor te 

leggen. 

 

8.6. Tenzij anders overeengekomen, dienen de gekochte goederen, inclusief 

eventuele inhoud en toebehoren, afgehaald te worden op de door 

AUCTIONPORT aangegeven locatie en op het door haar aangegeven tijdstip. Bij 

gebreke hiervan raakt bieder/koper in verzuim en is AUCTIONPORT bevoegd de 

kavel opnieuw te verkopen en/of voor rekening en risico van bieder/koper te 

verplaatsen en/of in opslag te geven en/of te verwijderen. 

 

8.7. De kopers die kavels hebben aangekocht en het ophalen van andere kavels 

verhinderen of onmogelijk maken, worden verzocht hun kavels op de eerste 

afleveringsdag te komen ophalen. Zij zullen per e-mail door AUCTIONPORT 

worden verwittigd. 
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8.8. De gekochte kavels dienen door de koper met uiterste deskundigheid op eigen 

risico te worden weggehaald, zonder dat beschadigingen worden toegebracht 

aan de gebouwen of kavels van derden. De kopers dragen de volledige 

aansprakelijkheid voor de schade die zij veroorzaken bij het weghalen van de 

goederen en staan in voor de kosten van de verwijdering. Het is door de koper 

niet toegestaan op de plaats van afhaling te branden, lassen of slijpen zonder 

dat hij hiervoor voldoende verzekerd is, en deze verzekering schriftelijk wordt 

voldoende bevonden door AUCTIONPORT. 

 

8.9. Bieder/koper vrijwaart AUCTIONPORT voor alle eventuele aanspraken van 

derden voortvloeiend uit handelingen in strijd met de voorgaande bepalingen. 

 

8.10. De aangekochte kavels, dienen door de bieder/koper te worden opgehaald 

tijdens de afhaaldagen vooropgesteld door AUCTIONPORT. Kopers die 

verhinderd zijn hun aangekochte lot op te halen, moeten voor de afhaling een 

afspraak maken. Dit gebeurt via mail naar info@auctionport.be. Voor langere 

stockage van de lot(en) wordt volgende regel in acht genomen: Goederen 

mogen vanaf de afhaaldag 10 dagen kosteloos blijven staan op het laadadres. 

Vanaf de 11e dag, wordt een bedrag aangerekend van €10/lot/dag. Dit bedrag 

wordt afgerekend van zodra de goederen worden afgehaald. De openstaande 

schuld voor stockage, dient betaald te worden alvorens de goederen worden 

vrijgegeven. Lot(en) die langer dan 2 maanden bij AUCTIONPORT gestockeerd 

staan, en waar de klant AUCTIONPORT niet op de hoogte stelt van een latere 

afhaling, worden automatisch terug eigendom van AUCTIONPORT. 
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9. Aansprakelijkheid 
 
 

9.1. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 
 

9.2. Iedere aansprakelijkheid van AUCTIONPORT en/of verkoper, dat voortspruit uit 
een zichtbaar of verborgen gebrek aan de kavel(s) is uitgesloten. 
 

9.3. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen en/of 
vermeldingen in de catalogus en/of de internetsite. Mogelijke foutieve 
beschrijvingen en/of vermeldingen in de catalogus en/of op de internetsite 
kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de verkoop of tot de 
vernietiging van de verkoop. Alle beschrijvingen en/of vermeldingen worden 
louter indicatief meegedeeld, met dien verstande dat foutieve beschrijvingen 
en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van AUCTIONPORT en/of de 
verkoper kunnen leiden. Voorbeelden van dergelijke foutieve vermeldingen 
kunnen zijn (maar niet beperkt tot): km-standen, draaiuren van voertuigen of 
machines, bouwjaren, 1ste inschrijvingsdata of andere technische of 
commerciële specificaties. 
De koper/bieder verklaart in de mogelijkheid te zijn geweest de conformiteit van 
het goed te controleren door bezichtiging van de goederen en verklaart zich 
akkoord dat de op deze bezichtigingsmomenten vast te stellen hoedanigheid van 
de kavel primeert op de schriftelijke beschrijving in de catalogus en/of de 
internetwebsite. 
 

9.4. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
milieubelastende en/of schadelijke stoffen in/aan de gekochte kavel(s) of 
goederen. 
 

9.5. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk voor mogelijke technische 
onvolkomenheden aan de internetsite, waardoor niet kan worden geboden en de 
veiling en/of verkoop hierdoor niet kan doorgaan. AUCTIONPORT en/of de 
gerechtsdeurwaarder zal in een dergelijk geval besluiten de kavels toe te wijzen 
of terug in de veiling te plaatsen. 
 

9.6. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit diefstal, 
brand, ongeval, waterschade of overmacht in het algemeen. 
 

9.7. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden of 
technische vergissingen bij de mailing aan de bieders omtrent de stand van de 
biedingen. De bieders dienen zich telkens zelf bijkomend extra te vergewissen 
van de correctheid van de tijdens de online veiling en/of live veiling bij mailing 
verstuurde informatie. 
 

9.8. AUCTIONPORT is niet aansprakelijk voor de werking van elektrische laders van 
aangekochte kavels. De staat van de elektrische laders wordt door 
AUCTIONPORT niet gecontroleerd. 
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10. Privacy 
 
 

10.1. AUCTIONPORT respecteert en draagt zorg voor de privacy van bieder/koper en 
handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische 
privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Voor meer 
inlichtingen moet de Privacyverklaring worden geraadpleegd.  

 

11. Toepasselijk recht en bevoegdheid 

 

11.1. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de 
uitvoering van deze overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot 
de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren zelfs indien 
er meerdere verweerders zijn. Zo de Vrederechter bevoegd is, zal de Vrederechter 
van het 5de Kanton van Antwerpen bevoegd zijn.  

 
 

 

 


