
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Muziekwinkel inrichting

ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZIJN TE ALLEN TIJDE VAN TOEPASSING. IEDERE
KOPER OF BIEDER ZAL DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOD WORDEN GEACHT DE ALGEMENE

VERKOOPVOORWAARDEN TE HEBBEN AANVAARD.

Artikel 1: DEFINITIES

Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige algemene voorwaarden.

Bieder De persoon/gebruiker die een bod uitbrengt.

Bod Het bedrag dat door een gebruiker/bieder in een (online)veiling voor een
kavel wordt geboden.

Gebruiker De persoon die zich als zodanig op de internetsite www.moyersoen-
auctions.com heeft geregistreerd.

Internetsite De website www.moyersoen-auctions.com die wordt beheerd door
Moyersoen NV.

Kavel Eén of meer roerend(e) goed(eren), of voorwerp(en) die als een geheel
worden geveild en aan één koper worden toegewezen. De kavel wordt
geïdentificeerd door het kavelnummer en een beknopte omschrijving.

Koopovereenkomst De overeenkomst tussen koper en verkoper, waarbij de verkoper zich
verbindt tot de levering van de zaak en koper zich verbindt tot betaling van
de koopsom (cf. Art 1582 BW).

Koopsom Het bedrag dat door de koper wordt geboden voor één of meerdere kavels
inclusief de veilingkost en BTW.

Koper De persoon/gebruiker aan wie één of meerdere kavels werden
toegewezen.

Levering/afgifte De feitelijke inbezitname van de kavel door de koper of zijn rechthebbende.

Live openbare verkoop Een klassieke openbare verkoop.

Live webcast openbare verkoop Een live openbare verkoop, waarbij de gebruiker door zijn registratie via de
internetsite kan meebieden gedurende die live openbare verkoop.

Moyersoen NV en/of haar
dochter- of zusteronderneming

B-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Tel: +32 (0)3 827 21 31; Fax: +32 (0)3 827 60 90

Registratie Iedere persoon die zijn persoonlijke gegevens heeft vastgelegd op de
internetsite om toegang te krijgen tot de online veilingverkoop.

Bijzondere
verkoopsvoorwaarden

De voorwaarden die specifiek bij elke afzonderlijke verkoop worden
opgesteld. Zij vullen de algemene verkoopsvoorwaarden aan. Deze
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de live (webcast) openbare
verkoop, de online veilingen, de onderhandse verkoop en primeren op de
algemene verkoopsvoorwaarden.

Toewijzing De verklaring van Moyersoen NV aan de kandidaat-koper, die het hoogste
bod heeft geplaatst, en/of hoogste bieder, dat zijn bod wordt aanvaard en
dat de koopovereenkomst tot stand komt.

Veiling Een georganiseerde openbare verkoop. Dit kan zowel een live openbare
verkoop zijn, een live webcast openbare verkoop als een online
veilingverkoop.
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Veilingkosten Het percentage dat wordt opgeteld bij het geplaatste bod van de bieder
exclusief BTW.

Verkoop De onderhandse verkoop

Verkoper De opdrachtgever. De persoon in wiens opdracht de kavel wordt geveild.
De verkoper kan de curator, de vereffenaar, een leasingmaatschappij, een
financiële instelling of eenieder in wiens opdracht Moyersoen NV de kavels
veilt.

Waarborg Moyersoen NV kan indien zij dit nodig acht de kopers of bieders verzoeken
een waarborg te betalen van 50% voor de gestelde periode van de
gestelde waarborg. Bij niet-toekenning van het bod aan de koper of bieder
zal de waarborg worden terugbetaald zonder enige vergoeding.

Artikel 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 De algemene verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op hetzij de live openbare verkoop, de
live webcast openbare verkoop, de online veilingverkoop, de onderhandse verkoop, de overname,
de winkeluitverkoop, en zijn van toepassing op de relatie tussen de gebruiker/koper/bieder
respectievelijk de verkoper enerzijds en Moyersoen NV anderzijds.

2.2 De relatie tussen gebruiker/koper/bieder en Moyersoen NV zal beheerst worden door de
algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke verkoopsvoorwaarden, maar in geval van enige
discrepantie tussen beide voorwaarden, zullen de specifieke voorwaarden prevaleren.

2.3 In geval van discrepantie en/of onduidelijkheid tussen de Nederlandstalige Algemene
Verkoopsvoorwaarden en/of specifieke verkoopsvoorwaarden en de anderstalige Algemene
Verkoopsvoorwaarden en/of Specifieke Verkoopsvoorwaarden, zal de Nederlandstalige versie
prevaleren.

2.4 Iedere gebruiker die zich op de internetsite van Moyersoen NV online veilingen registreert, iedere
bieder die zich op de internetsite inlogt om een mogelijk bod uit te brengen en/of iedere mogelijke
kandidaat-koper die aan een veiling wenst deel te nemen dient na kennisname in te stemmen met
de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3: ORGANISATIE VAN DE VEILING

3.1 Moyersoen NV zorgt voor de organisatie, voorbereiding en uitvoering van zowel de live openbare
veiling, de live webcast openbare veiling, de online veiling als de verkoop. De toewijzing gebeurt
door de gerechtsdeurwaarder en/of Moyersoen NV.

3.2 Moyersoen NV kan de identiteit van de bieders via externe databanken nagaan en kan de
authenticiteit van de gegevens bij registratie onderzoeken.

3.3 Moyersoen NV is niet aansprakelijk indien door technische onvolkomenheden niet kan worden
geboden en de veiling en/of verkoop hierdoor wordt verhinderd. Moyersoen NV en/of de
gerechtsdeurwaarder zal in een dergelijk geval besluiten de kavels toe te wijzen of terug in de
veiling te plaatsen.

3.4 Moyersoen NV kan op ieder ogenblik, gedurende de veiling of Verkoop, indien zij dit noodzakelijk
acht, een minimumbod invoeren, de verkoopbieding stopzetten, de kavels samenvoegen, splitsen,
opnieuw aanbieden of kavels inhouden.

3.5 Moyersoen NV kan, indien nodig, voor bepaalde veilingen, de koper of bieder contacteren en hem
verzoeken zijn solvabiliteit aan te tonen. Moyersoen NV kan hiervoor de koper of bieder te
verzoeken een waarborg van 50 % van de koopsom te betalen. Bij niet-toekenning van het bod
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aan de koper of bieder, zal de waarborg worden terugbetaald zonder enige vergoeding.

3.6 Moyersoen NV en/of de gerechtsdeurwaarder heeft het recht een bod van een eventuele bieder te
weigeren zonder hier een reden voor op te geven. In geval van een geschil over een bod, heeft de
gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing.

3.7 Alle veilingen geschieden onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder, welke toezicht houdt op de
veiling, de gedane biedingen en toewijzingen. De gerechtsdeurwaarder stelt dan krachtens de
geldende wettelijke bepalingen een Proces-verbaal op van de openbare verkoop.

Artikel 4: LIVE (WEBCAST) VEILINGSVOORWAARDEN

4.1 Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, exclusief 17% veilingkosten
en BTW.

4.2 De kopers worden geacht de kavels te hebben geïnspecteerd welke verkocht worden zonder
waarborg ook als de aard, de staat, de hoeveelheid of de benaming niet conform is met de
beschrijving in de catalogus. Mogelijke foutieve beschrijvingen en/of vermeldingenin de catalogus
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
Moyersoen NV 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.

4.3 De veiling geschiedt bij opbod volgens nummering in de catalogus. De gerechtsdeurwaarder of
veilingmeester kan, indien noodzakelijk, de kavels samenvoegen of splitsen.

4.4 Na de toewijzing dienen de kopers 50% als waarborg te betalen, terwijl het saldo uiterlijk op de
door Moyersoen NV vastgestelde datum dient betaald te worden. Vanaf de toewijzing liggen de
goederen voor rekening en risico van de koper en dienen deze door zijn zorgen uiterlijk op de
door Moyersoen NV vastgestelde datum afgehaald te worden.

4.5 De kopers mogen niet over hun kavels beschikken voordat deze volledig betaald zijn. De
goederenafgifte gebeurt op de door Moyersoen NV vastgestelde datum en uren. De koper zal
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele toegebrachte schade bij het weghalen of verplaatsen
der goederen.

4.6 Eenieder blijft verbonden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.
Goederen niet afgehaald op de door Moyersoen NV vastgestelde datum, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Moyersoen NV, zullen ten laste van de koper doorverkocht of weggehaald
worden.

4.7 De gerechtsdeurwaarder en veilingmeester hebben het recht een bod van een eventuele bieder te
weigeren, zonder hier een reden voor op te geven. De gerechtsdeurwaarder heeft de uiteindelijke
beslissing bij een geschil over een bod.

4.8 Bij rouwkoop wordt de betrokken kavel herroepen ten laste van de rouwkoper en op zijn kosten,
zonder dat deze de gebeurlijke hogere prijs kan opvragen.

4.9 Na volledige betaling der goederen ontvangt de koper een afgiftenota en een factuur.

4.10 Iedereen is op zijn eigen risico en verantwoordelijkheid aanwezig tijdens de bezichtigingdagen,
veiling en afgifteperiode.

4.11 Alle kopers betalen BTW. Indien niet EU-kopers binnen de 10 dagen de bewijsstukken van uitvoer
van de douane kunnen voorleggen aan Moyersoen NV, zal de BTW terugbetaald worden. EU-
kopers met BTW nummer dienen geen BTW te betalen indien hun BTW nummer bij de VIES-on-
web controle is goedgekeurd. Wij doen deze controle voor wij de factuur opmaken.
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4.12 De kopers beschikken enkel over volgende betalingsmodaliteiten: per bancontact, contant in
EURO, d.m.v. een gewaarborgde cheque uitgeschreven in EURO; via overschrijving op het
rekeningnummer van Moyersoen NV zoals aangegeven in de catalogus. Moyersoen NV behoudt
zich het recht voor, de contante bedragen boven 3.000  voor te dragen aan de Financiële
inspectie.

4.13 Bij eventuele betwistingen is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd, zelfs in gevallen van
meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig de Belgische Wet.

Artikel 5: ONLINE VEILINGSVOORWAARDEN

5.1 ALGEMEEN

5.1.1 Bij een online veiling worden alle kavels en/of goederen verkocht in de staat waarin ze zich
bevinden, exclusief 17% veilingkosten en btw, tenzij anders vermeld op het kavel.

5.1.2 De kopers of bieders worden geacht de kavels en/of goederen zorgvuldig te hebben
geïnspecteerd welke verkocht worden zonder waarborg ook indien de aard, de staat, de
hoeveelheid of de benaming niet conform is met de beschrijving op de internetsite. Mogelijke
foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen 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 Moyersoen NV 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.

5.2 BIEDINGEN + TOEWIJZING:

5.2.1 De online veiling geschiedt bij opbod op de internetsite.

5.2.2 Ieder uitgebracht bod is absoluut en onherroepelijk. De bieder aanvaardt door zijn bod de
algemene verkoopsvoorwaarden en verbindt er zich toe de te koop gestelde kavel(s) aan de door
hem geboden prijs, vermeerderd met de veilingkosten en BTW, te kopen.

5.2.3 De biedingen kunnen de vorm aannemen van een auto bod of statisch bod. Een statisch bod
veronderstelt een bieding in de vorm van een vast bedrag per kavel. Het is het eerstvolgende bod
dat U uitbrengt op een kavel. Hierdoor bent U genoodzaakt om de kavel te volgen. De bieder met
het hoogste bod aan het eind van de veiling wordt de nieuwe eigenaar van de kavel. Een auto bod
echter veronderstelt een maximaal bedrag die U bereid bent te betalen voor een bepaalde kavel.
Dit bedrag blijft altijd geheim. Het systeem houdt het verdere verloop van de biedingen bij en zal
automatisch het laagst mogelijk bod doen om de bieding van een derde te overbieden. Dit kan
worden aangehouden tot aan het door U opgegeven maximum. Pas wanneer een derde een
hoger bod doet dan uw auto bod, is uw auto bod vervallen en bent U niet meer de hoogste bieder.
Aan het eind van de veiling, als U de hoogste bieder bent, worden de kavels U toegewezen. Als
hoogste bieder betaalt U het laagste bod wat nodig is om de hoogste bieder te zijn. Dit hoeft niet
in te houden dat het uw maximale bod is. De gebruiker kan zijn auto bod voorlopig enkel
uitschakelen door het plaatsen van een statisch bod dat op dat ogenblik het hoogste is.

5.2.4 Moyersoen NV heeft het recht een bod van een eventuele bieder te weigeren zonder hiervoor een
reden op te geven. De gerechtsdeurwaarder heeft de uiteindelijke beslissing bij een geschil over
een bod.

5.2.5 De toewijzing komt gewoonlijk toe aan de gebruiker die het hoogste bod heeft geplaatst, waardoor
de koopovereenkomst tot stand komt. Moyersoen NV behoudt zich echter het recht voor om,
indien nodig, het hoogst uitgebrachte bod te weigeren en het tweede hoogste bod en/of ander bod
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als hoogste bod te beschouwen. De tweede hoogste bieder en/of elke bieder blijft hierdoor aan
zijn bod gebonden.

5.2.6 Moyersoen NV behoudt zich echter het recht voor, zowel gedurende de veiling als na sluiting van
de veiling, indien nodig, de kavel(s) alsnog in te houden. Zij zal de bieder hiervan evenwel op de
hoogte brengen/ berichten.

5.2.7 Moyersoen NV kan, ongeacht of het bod aan de bieder wordt toegewezen, de kopers of bieders
contacteren en hen verzoeken hun solvabiliteit aan te tonen. Moyersoen NV kan, indien nodig, de
koper of bieder verzoeken een waarborg van 50% van de koopsom te betalen. Bij niet-toekenning
van het bod aan de koper of bieder zal de waarborg worden terugbetaald zonder enige
vergoeding.

5.2.8 Bij rouwkoop wordt de betrokken kavel herroepen ten laste van de rouwkoper en op zijn kosten,
zonder dat deze de gebeurlijke prijs kan opvragen.

5.2.9 In het geval nog een bod wordt geplaatst op een bepaalde kavel, 10 minuten vóór de sluitingstijd
van de online veiling, wordt de sluitingstijd van de online veiling voor de betreffende kavel
verlengd met 5 minuten, totdat geen biedingen meer worden gedaan.

5.2.10 De bieder of koper zal na de sluiting van de veiling vanwege Moyersoen NV, per email of na
schrijven, een bevestiging krijgen dat zijn bod hem werd toegewezen samen met een specimen
factuur. Indien koper of bieder geen bevestiging heeft ontvangen, dan betekent dit dat zijn bod
niet werd toegewezen.

5.2.11 Vanaf de toewijzing zijn de goederen voor rekening en voor risico van de koper. Moyersoen NV is
niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en andere schadegevallen
door overmacht.

5.3 BETALINGSVOORWAARDEN

5.3.1 Na toewijzing dient het saldo, binnen de 48 uren, volledig te worden overgemaakt op het
rekeningnummer van Moyersoen NV, met vermelding van het kopersnummer en de naam van de
veiling, dat wordt vermeld op elke e-mail of brief dat naar de koper wordt toegezonden.

5.3.2 Alle betalingen dienen te gebeuren in de munteenheid vermeld op de factuur, tenzij Moyersoen
NV een andere valuta vermeldt op zijn factuur.

5.3.3 De kopers ontvangen na volledige betaling van de prijs een factuur en een afgiftenota en mogen
vanaf dan over hun kavels beschikken.

5.3.4 Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar.

5.3.5 Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag met
een minimum van 100 EURO. Onkosten verbonden aan cheques evenals andere inningskosten
zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk
aangerekend.

5.3.6 In geval van laattijdige betaling zullen alle betalingen eerst in mindering worden gebracht op de
kosten, vervolgens op de rente en ten laatste op de koopsom.

5.3.7 Alle kopers betalen BTW. Indien niet EU-kopers binnen de 10 dagen de bewijsstukken van uitvoer
van de douane kunnen voorleggen aan Moyersoen NV, zal de BTW terugbetaald worden. EU-
kopers met BTW nummer dienen geen BTW te betalen indien hun BTW nummer bij de VIES-on-
web controle is goedgekeurd. Wij doen deze controle voor wij de factuur opmaken.

5.4 AFGIFTEVOORWAARDEN

5.4.1 Iedere koper betreedt op eigen risico en verantwoordelijkheid de terreinen of gebouwen tijdens de
bezichtigingdagen, veilingdagen en afgifteperiode en dient zich aan de normen te houden die door
Moyersoen NV ter plaatse worden meegedeeld/opgelegd.

5.4.2 Kopers mogen niet over hun kavels beschikken vooraleer deze volledig betaald zijn. De
goederenafgifte heeft plaats op de door Moyersoen NV vastgelegde plaats, dagen en uren,
vermeld in de specifieke verkoopsvoorwaarden.
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5.4.3 Goederen niet afgehaald op de door Moyersoen NV vastgelegde datum, zonder uitdrukkelijke
toestemming van Moyersoen NV, zullen ten laste van de koper worden doorverkocht of
weggehaald worden.

5.4.4 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 en/of per schrijven door Moyersoen NV worden verwittigd.

5.4.5 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 de koper
niet toegestaan op de plaats van de afhaling te branden, lassen of slijpen zonder dat hij hiervoor
voldoende verzekerd is.

5.4.6 Ingeval de eigenaar van de gebouwen of derden hun rechten doen gelden op een bepaalde kavel,
vooraleer deze kavel is opgehaald door de koper, heeft Moyersoen NV de bevoegdheid de
verkoop ongedaan te maken. Moyersoen NV zal deze ontbinding meedelenaan de koper per
email en/of per aangetekend schrijven naar het door de koper opgegeven adres en verplicht er
zich dan toe de koper het reeds betaalde bedrag voor de betreffende kavel volledig te vergoeden.

5.5 TOEPASSELIJK RECHT

5.5.1 Bij eventuele betwistingen is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd, zelfs in geval van
meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig de Belgische Wet.

Artikel 6: ONDERHANDSE VERKOOP, WINKELUITVERKOOP, ...

FACTUURVOORWAARDEN

6.1 Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.

6.2 Bij een onderhandse verkoop worden de kavel(s) en/of goederen verkocht in de staat waarin ze
zich bevinden, exclusief 10% kosten en BTW, tenzij anders vermeld wordt in de specifieke
verkoopsvoorwaarden.

6.3 Alle facturen zijn contant betaalbaar, uiterlijk op hun vervaldag.

6.4 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de vervaldag, van
rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd a rato van
10 % per jaar. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % op het
factuurbedrag met een minimum van 100 . Onkosten verbonden aan cheques evenals andere
inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper
afzonderlijk aangerekend.

6.5 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

6.6 Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

6.7 Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt Moyersoen NV
zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

6.8 Goederen worden onmiddellijk na betaling steeds zelf door de klant afgehaald, op eigen kosten en
risico, ofwel in de magazijnen van Moyersoen NV dan wel op de plaats waar de goederen zich
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bevinden. Alle risicos in verband met de goederen gaan over op het tijdstip van de betaling van de
goederen, vermits de klant zelf instaat voor de onmiddellijke afhaling.

6.9 In geval de klant zou weigeren om zijn goederen af te halen, dan wel deze laattijdig zou afhalen,
heeft Moyersoen NV het recht alle schade hiervoor ontstaan aan de klant door te rekenen. Ook is
de klant aansprakelijk voor alle schade die zou zijn aangericht, aan goederen of gebouw, ter
gelegenheid van het afhalen van de goederen.

6.10 Het commissieloon van Moyersoen NV is verschuldigd, ongeacht of de betaling van de goederen
is gebeurd bij Moyersoen NV dan wel rechtstreeks bij de opdrachtgever.

6.11 De klant of opdrachtgever blijft zelf aansprakelijk voor alle risicos i.v.m. goederen ondergebracht
in de magazijnen van Moyersoen NV.

6.12 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

6.13 BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN: Alle goederen worden verkocht en aanvaard in de
staat waarin zij zich bevinden zonder garantie van de verkoper en zonder verhaal van de koper en
uitsluitend tegen contante betaling. De koper wordt geacht de goederen te hebben geïnspecteerd
welke verkocht worden zonder waarborg ook als de aard, de staat, de hoeveelheid of benaming
niet conform is met de beschrijving. De koper dient de verkochte goederen voor de door
Moyersoen NV bepaalde datum te verwijderen op zijn kosten en risico, zonder beschadiging aan
de gebouwen of andere goederen aan te brengen. De koper zal op geen enkel ogenblik enig
verhaal ten opzichte van de verkoper doen gelden.

Artikel 7: DE ONTBINDING

7.1 Indien de koper verzuimt zijn verplichtingen na te komen, kan Moyersoen NV, in naam van de
verkoper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de koopovereenkomst ontbinden. Voorbeelden
van dergelijk verzuim door de koper kunnen zijn (doch niet beperkt tot): het niet (tijdig) volledig
betalen van de koopsom; het niet (tijdig) afhalen van goederen op de door Moyersoen NV
vastgelegde datum; het niet verstrekken van de voor afgifte noodzakelijke informatie.

7.2 Het staat Moyersoen NV dan vrij de kavel(s) aan een derde toe te wijzen, zonder dat Moyersoen
NV tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

7.3 De tekortkomende koper zal in geval van ontbinding aan Moyersoen NV een forfaitaire
schadevergoeding van 25% op de koopsom moeten betalen vermeerderd met (veiling)kosten ter
dekking van de administratieve-, opslag-, verzekering- en transportkosten. Dergelijke vergoeding
ontneemt Moyersoen NV zijn recht niet om een volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Moyersoen NV is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

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

8.3 Moyersoen NV 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
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aansprakelijkheid van Moyersoen NV 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.

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

8.5 Moyersoen NV 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. Moyersoen NV en/of de gerechtsdeurwaarder zal in een dergelijk geval besluiten de
kavels toe te wijzen of terug in de veiling te plaatsen.

8.6 Moyersoen NV is niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en andere
schadegevallen door overmacht.

8.7 Moyersoen NV 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.

Artikel 9: MOGELIJKE WIJZIGINGEN

9.1 Moyersoen NV behoudt zich het recht voor, om indien nodig, enige bepalingen uit de Algemene
Verkoopsvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vernietigen. De gewijzigde of nieuwe
bepalingen treden van rechtswege in, nadat zij worden bekendgemaakt door Moyersoen NV op
de internetsite en/of catalogus en/of door Moyersoen NV aan de koper of bieder per e-mail
worden meegedeeld. De in werking getreden Algemene Verkoopsvoorwaarden vervangen alle
voorgaande Algemene Verkoopsvoorwaarden, tenzij expliciet anders wordt aangegeven door
Moyersoen NV.

9.2 De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen bij elke veiling en/of Verkoop worden aangevuld met
Specifieke Verkoopsvoorwaarden. Deze Specifieke verkoopsvoorwaarden worden door
Moyersoen NV vóór de veiling of verkoop tijdig meegedeeld. De Specifieke voorwaarden zullen in
geval van enige discrepantie met de algemene Verkoopsvoorwaarden prevaleren op deze
Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 10: TOEPASSELIJK RECHT

10.1 In geval van discrepantie en/of onduidelijkheid tussen de Nederlandstalige Algemene
Verkoopsvoorwaarden en/of specifieke verkoopsvoorwaarden en de anderstalige Algemene
Verkoopsvoorwaarden en/of Specifieke Verkoopsvoorwaarden, zal de Nederlandstalige versie
prevaleren.

10.2 Op de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de daaruit ontstane rechtsbetrekkingen is het
Belgische Recht van toepassing.

10.3 Bij eventuele betwistingen is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd, zelfs in geval van
meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig de Belgische Wet.
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