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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET KOPEN EN VERKOPEN VAN VOERTUIGEN TER 

VEILING VAN BCA AUTOVEILING B.V. TE BARNEVELD (NEDERLAND)  

(KVK NR.: 09062578). 

 

- Op alle transacties waarbij BCA Autoveiling B.V. (hierna: “BCA”) betrokken is, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.  

- BCA exploiteert enkel een veiling, waar (mogelijke) kopers en verkopers van voertuigen (waaronder, maar niet beperkt daartoe, personenvoertuigen, 

vrachtvoertuigen, motoren en boten) terecht kunnen. BCA veilt uitsluitend voertuigen van derden en is zelf geen partij bij enige verkoopovereenkomst noch 

is zij eigenaar van die voertuigen (geweest), tenzij anders vermeld. 

- Al hetgeen BCA doet voor, gedurende en na een veiling, doet zij uitsluitend namens de verkoper en (potentiële) koper van een voertuig. Het enige doel van 

BCA is kopers en verkopers bij elkaar te brengen door middel van het exploiteren van een veiling. Door het deelnemen aan een (internet)veiling verklaren 

bieders, kopers en verkopers zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Tevens machtigen zij BCA al het nodige te doen ten gunste van de veiling. 

- Kopers en bieders realiseren zich terdege dat zij een ouder en gebruikt voertuig kopen of daarop bieden via een veiling, van welke voertuigen de 

geschiedenis grotendeels niet te achterhalen valt, met alle risico’s van dien ten aanzien van gebreken. BCA is nimmer aansprakelijk jegens kopers, bieders en 

verkopers naar aanleiding van een veiling met betrekking tot gebreken aan het voertuig. 

- Kopers en bieders via internetveilingen zijn er zich van bewust dat zij afzien van de enige controlemogelijkheid, namelijk die van visuele waarneming, met 

alle risico’s voor hen van dien. 

- Op biedingen en transacties via buitenlandse zusterondernemingen van BCA zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gepubliceerd worden op de 

website van de desbetreffende zusteronderneming. 

Artikel 1. (de (internet) veiling). 

1.1 Uitsluitend de veilingmeester van BCA  bepaalt de wijze van veiling. De veilingmeester is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een bod te weigeren dan 

wel anderszins in het veilingproces al het nodige te doen wat hij/zij dienstig acht. De veilingmeester van BCA kan een veiling ongeldig verklaren. 

1.2 BCA is gerechtigd speciale veilingen te organiseren waarop afwijkende regels van toepassing zijn. 

1.3 BCA, dan wel haar veilingmeester, is gerechtigd een ieder, die zich bevindt op het terrein van BCA, om identificatie te vragen dan wel een ieder van dit 

terrein of van de veiling te verwijderen. Op het bedrijfsterrein en in de hallen op dat terrein wordt cameratoezicht gehouden ten behoeve van de veiligheid. 

1.4 Bij internetveilingen dienen verkopers en potentiële kopers/bieders zich vooraf te registreren. Registratie dient naar waarheid te geschieden en uitsluitend 

door handelingsbekwame meerderjarige personen. De gebruikersnaam en inlogcode zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. BCA heeft het recht bij 

misbruik, of bij een weigering van een koper een geveild voertuig af te nemen, een gebruiker van verdere deelname uit te sluiten en een direct opeisbare 

boete van euro 2.500,-- te innen, dan wel, naar haar keuze, zulks zo nodig in overleg met de verkoper, integrale (schade)vergoeding te vorderen. De verkoper 

via een internetveiling realiseert zich dat er incassocomplicaties kunnen ontstaan. BCA is hiervoor nimmer aansprakelijk.  

1.5 Bij geschillen tussen (potentiële) kopers en verkopers via de veiling, heeft BCA het recht de NAW-gegevens van partijen aan hen te verstrekken. Enkel door 

deelname aan de veiling, gaan alle betrokken partijen hiermee akkoord. 

 

 

Artikel 2. (voertuigen). 

2.1 Alle voertuigen worden in principe verkocht in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden. Er is geen mogelijkheid tot proefrijden. Uitsluitend visuele 

inspectie is toegestaan, met uitzondering van internetveilingen. 

2.2 BCA noch de verkoper van de auto verstrekt enige garantie op de ter veiling aangeboden voertuigen, tenzij anders vermeld. 

2.3 Er is een onderscheid tussen voertuigen met inspectierapport en voertuigen zonder inspectierapport. 

2.4 Het inspectierapport betreft enkel een beperkte momentopname en wordt door een technisch medewerker van BCA opgesteld, met in achtname van de 

leeftijd, gebruik en kilometrage. Dit komt voor rekening van de verkoper van het voertuig. Bij auto’s met een grijs kenteken wordt er slechts een zeer 

beperkte technische controle uitgevoerd (onder meer geen dak- en bodemplaatschade controle), wanneer er een inspectierapport wordt opgesteld. 

2.5 Hetgeen dat in het inspectierapport wordt vermeld, is door de technische medewerker van BCA waargenomen op het inspectiemoment. Voorts wordt door de  

technisch medewerker een korte proefrit gemaakt van ongeveer 5 minuten. Het inspectierapport omvat derhalve uitsluitend een indicatie van de toestand van 

de in dat rapport genoemde items van het voertuig, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend door de koper of bieder jegens BCA of de verkoper. 

2.6 De verkoper van een voertuig garandeert altijd, in afwijking van artikel 2.2., eigenaar te zijn, dan wel volkomen beschikkingsbevoegd, dat het voertuig niet 

bezwaard is met enig recht van derden, dat het voertuig niet total-loss is verklaard, geen ernstige waterschade heeft gehad, dat het voertuig niet als taxi, 

lesauto of als politieauto is gebruikt, dat het kenteken en het chassisnummer correct zijn en dat de gegevens, ingevuld op het aanmeldformulier, indien van 

toepassing, correct zijn, tenzij uitdrukkelijk anders door de verkoper schriftelijk vermeld. Voorts garandeert de verkoper correct te hebben vermeld of het 

voertuig een marge-of een BTW voertuig betreft. De verkoper vrijwaart BCA ten aanzien van derden met betrekking tot deze garanties integraal. 

2.7 Elk voertuig wordt door BCA aangemeld bij de Nationale Auto Pas (NAP). De bij NAP bekende kilometerstand wordt door BCA vermeld. Behalve wanneer 

de kilometerstand expliciet gegarandeerd is door de verkoper, zal de kilometerstand van het voertuig nimmer een essentieel deel uitmaken van de 

koopovereenkomst, die door de veiling tot stand komt. 

2.8 Van de uit het buitenland afkomstige voertuigen zijn geen NAP gegevens bekend. BCA vermeldt hier uitsluitend de vermelde kilometerstand. De koper 

accepteert het risico dat deze kilometerstand kan afwijken van de werkelijke kilometerstand. 

Artikel 3 (Tarieven en kosten). 

3.1 BCA houdt een tarievenlijst bij ter zake van de hierna te noemen kosten en commissie en is gerechtigd deze tarieven te wijzigen. Zij zal voorafgaand aan 

elke veiling, zowel hamerveilingen als internetveilingen, deze tarieven duidelijk kenbaar maken. BCA is gerechtigd redelijke (administratie)kosten in 

rekening te brengen. 

3.2 BCA  brengt entrykosten en commissie in rekening bij de verkoper en koperskosten bij de koper voor iedere keer dat het voertuig bij een veiling wordt 

aangeboden. Bij een internetveiling wordt tevens een online vergoeding alsmede een vergoeding voor het telefonisch meebieden in rekening gebracht. 

3.3 BCA brengt vanaf vijf dagen na de veiling  parkeerkosten in rekening aan de eigenaar van een voertuig. 

3.4 BCA brengt een bedrag van euro 750,-- aan de verkoper in rekening wanneer een voertuig wordt teruggetrokken nadat de desbetreffende veiling is 

begonnen, dan wel is BCA gerechtigd de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

3.5 BCA is gerechtigd de verkoopcommissie aan de verkoper in rekening te brengen wanneer blijkt dat het voertuig ter veiling niet verkocht wordt en de 

verkoper zelf boven een eventuele limietprijs, welke door de verkoper is afgegeven, heeft meegeboden. 

3.6 Eventuele transportkosten komen voor rekening van de koper. BCA is nimmer aansprakelijk voor transportschade. 

3.7 BCA is gerechtigd om elektronisch te factureren. 
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Artikel 4 (eigendomsoverdracht). 

4.1 Eerst nadat de koper de volledige koopprijs en de in artikel 3 genoemde kosten en commissie aan BCA heeft voldaan, alsmede de verkoper een RDW 

erkende vrijwaring heeft verschaft, dan wel een doorschuifformulier of exportverklaring heeft getekend, gaat de eigendom van het voertuig over van de 

verkoper over naar de koper.  

4.2. Tot het moment van eigendomsoverdracht liggen alle risico’s, waaronder, maar niet beperkt daartoe, diefstal, beschadiging en vermissing bij de verkoper. 

Deze dient het voertuig genoegzaam verzekerd te houden. 

4.3 Direct na  de eigendomsoverdracht ingevolge lid 1, komen alle genoemde risico’s en verplichtingen voor rekening van de koper. 

4.4 Direct nadat een bieding tijdens een hamerveiling is geaccepteerd, dient de koper een aanbetaling te doen van minimaal euro 500, dan wel een door BCA te 

bepalen bedrag. BCA is gerechtigd om  uitsluitend  PIN betaling te verlangen, danwel betaling langs andere elektronische weg. Het restant van de koopsom, 

dient de eerstvolgende werkdag vóór 17:00 uur op de rekening van BCA te zijn bijgeschreven. BCA kan deze termijn met een werkdag verlengen. Blijft 

tijdige betaling van de koopsom uit, dan is de koper van rechtswege in gebreke. Bij internetveilingen dient de gehele koopsom ineens te worden betaald, dan 

wel uiterlijk op de eerstvolgende werkdag voor 17:00 uur. Bij het uitblijven van tijdige betaling is BCA, zo nodig in overleg met de verkoper, gerechtigd het 

voertuig opnieuw te veilen, danwel kan, in overleg met de verkoper, door de verkoper nakoming gevorderd worden van de koper. Buitenlandse kopers 

dienen uiterlijk binnen drie werkdagen te betalen. 

4.5 BCA is gerechtigd rekeningfaciliteiten te verstrekken, af te zien van aanbetalingen en afwijkende regels op te stellen voor veilingpashouders. BCA is 

hiervoor jegens (ver)kopers nimmer aansprakelijk. 

4.6 BCA kan nimmer gehouden worden enige betaling aan de verkoper te voldoen zolang zij geen integrale betaling van de koopsom en andere kosten van de 

koper heeft ontvangen. 

4.7 BCA is gerechtigd haar vordering op de verkoper te verrekenen met de aan de verkoper door te betalen koopsom. De koper is niet gerechtigd zijn schuld te 

verrekenen met enige gepretendeerde vordering op de verkoper of BCA. 

4.8 BCA is gerechtigd de koopsom onder zich te houden bij twijfel over de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper, bij twijfel over de door de verkoper 

verstrekte gegevens over het voertuig alsmede bij twijfel over andere aangelegenheden aangaande het voertuig en de daarmee samenhangende transacties. 

BCA vergoedt geen rente. 

Artikel 5 (aansprakelijkheid). 

5.1 BCA spant zich in om het veilingproces goed te laten verlopen. Garanties omtrent de te veilen en geveilde voertuigen verstrekt BCA zelf nimmer, doch 

uitsluitend namens verkoper(s). Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van BCA, is BCA nimmer aansprakelijk jegens de verkoper of de koper voor 

een hoger bedrag dan de commissie die zij uit de desbetreffende veilingtransactie heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.  

5.2 De verkoper blijft aansprakelijk voor het voertuig, dat wordt ingebracht. De bieder/koper is aansprakelijk voor zijn/haar bieding/aankoop. Zowel koper als 

verkoper nemen geheel vrijwillig en voor eigen rekening en risico deel aan het veilingproces. 

5.3 Voor zover de koper al een vordering op de verkoper zou kunnen hebben, bedraagt het eigen risico minimaal 350 euro op techniek en 350 euro op schade. Er 

kan nimmer enige vordering jegens de verkoper ontstaan uit hoofde van slijtage van onderdelen dan wel uit hoofde van opmerkingen op het inspectierapport. 

Reclamaties aan het adres van de verkoper dienen BCA te hebben bereikt uiterlijk binnen 48 uur na de veiling, doch niet later dan  24 uur na het 

afhalen/transport van het voertuig. 

5.4 BCA is niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan voertuigen, die op haar terrein rijden en/of geparkeerd staan. Tevens is BCA noch verkoper 

aansprakelijk voor onjuiste informatie, welke is verstrekt door het RDW, VWE of NAP. 

5.5 Voor zover BCA een voertuig veilt dat haar eigendom is, gelden deze algemene voorwaarden onverkort. 

Artikel 6 (ontbinding, garanties en inspanningsverplichtingen). 

6.1 BCA  spant zich er voor in dat zij de door haar geconstateerde ernstige mechanische gebreken alsmede de ernstige mechanische gebreken welke haar 

schriftelijk door de verkoper zijn medegedeeld in het aanmeldingsformulier, zal vermelden.  

6.2 BCA spant er zich voorts voor in dat zij zal vermelden wanneer het voertuig total loss is verklaard, als taxi-, politie- of lesvoertuig is gebruikt of niet aan de 

weg-en verkeerswetgeving voldoet.  

6.3 Uitsluitend wanneer er door (BCA namens) de verkoper garanties zijn verstrekt, kan de koper de overeenkomst met verkoper ontbinden, doch uitsluitend 

wanneer de koper onomstotelijk  bewijst dat niet aan de desbetreffende garantie(s) is voldaan. Daarbij gelden volgende voorwaarden: 

- de koper dient de verkoper, op het adres van BCA, uiterlijk binnen 2 dagen na de veiling, doch niet later dan 24 uur na het afhalen/transport van 

het voertuig, bij brief, fax of e-mail gericht aan verkoper op het adres van BCA laten weten dat hij/zij de koopovereenkomst buitengerechtelijk 

ontbindt. Bovendien dient de koper BCA direct telefonisch te informeren. Bij exportitems met het aanmaken van een Duits kenteken, geldt een 

termijn van 7 dagen na de veiling, doch niet later dan 24 uur na het afhalen van het voertuig. In alle gevallen dient het geveilde voertuig omgaand 

bij BCA te worden aangeboden ten behoeve van onderzoek voor een termijn van 2 dagen.  

-  het voertuig mag inmiddels niet zijn doorverkocht en er mag niet meer dan 250 kilometer mee zijn gereden. 

 -  de veilingprijs van het voertuig moet meer hebben bedragen dan euro 1.500,--. 

 - het voertuig moet in de aangekochte staat weer aan verkoper kunnen worden afgeleverd. 

6.4 In alle andere gevallen (waaronder bijvoorbeeld voertuigen uit een liquidatieveiling) wordt een buitengerechtelijke ontbinding nadrukkelijk uitgesloten. 

6.5 Ook in het geval van een buitengerechtelijke ontbinding door de koper alsmede een retournering van het voertuig, is BCA nimmer gehouden de aankoopsom 

terug te betalen voordat zij die van de verkoper heeft ontvangen.  

  

Artikel 7. (geschillen). 

7.1 Alle geschillen, waarbij BCA als veiling betrokken is,  zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement 

Utrecht (Nederland), althans het arrondissement waarbinnen BCA is gevestigd en (vanuit) waar de (digitale) veilingen plaats vinden. Op alle geschillen is s 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is bindend. Deze bepaling geldt eveneens in zaken 

waarbij buitenlandse (ver)kopers en/of voertuigen betrokken zijn, ook via internetveilingen.  

 


