
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Laadkades en poorten voor vrachtwagens II - 19/01/2021

STARTDATUM 22 december 2020 om 10:33

EINDDATUM 19 januari 2021 vanaf 14:00

BEZICHTIGING


(no data)

AUCTIM PARTNER TEILMANN-PROKONZULTA S.R.O.
Krenová 299/26, 602 00 Trnitá, Brno, Tsjechië
+420 7 24 28 85 66 - info.teilmann@auctim.cz
BTW CZ04762932

KOSTEN Op de bedragen van de kavels/goederen worden de volgende 
bijkomende kosten toegepast:

- Opgeld: zie website kavel
- Andere kosten: zie website kavel
- BTW: zie website kavel

EXTRA INFO

BETALING Uw betaling dient op 21 januari 2021 voldaan te zijn, uitsluitend via 
overschrijving op het bankrekeningnummer van , met gestructureerde 
mededeling.

REKENINGNUMMER BANK IBAN BIC

RAIFFEISEN CZ62  550 0 00 00 0 091  3702  
302 8

RZBCCZPP

AFGIFTE


(no data)

ALGEMENE 
BEPALINGEN

De  algemene  voorwaarden  en  de  bijzondere  voorwaarden  zijn  van
toepassing op deze online veiling, zoals is aangegeven op de internetsite
www.auctim.com en de daarnaar verwijzende domeinnamen.

VERLENGING
VAN DE BIEDING

In geval nog een bod wordt geplaatst, 10 minuten vóór de sluitingstijd
van de online verkoop, wordt de sluitingstijd  van de betreffende kavel
verlengd met 5 minuten, totdat geen biedingen meer worden gedaan.
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VOORLOPIGE 
TOEWIJZING

Sommige  kavels  worden  verkocht  onder  "Voorlopige  toewijzing".  Dit
betekent dat de verkoper (opdrachtgever/leasingmaatschappij)  na het
sluiten van de veiling beslist of de kavel(s) definitief toegewezen worden
aan de hoogste bieder.

COMBINATIES Alle  kavels  worden  eerst  afzonderlijk  verkocht onder opschorting  van
hoger bod bij combinatie van kavels. Nadien wordt de combinatie van de
kavels verkocht. Het openingsbod van de combinatie is het totaal van de
afzonderlijke  kavels  verhoogd  met  10%.  Indien  geen  bod  wordt
uitgebracht  op  de  combinatie,  worden  de  afzonderlijke  toewijzingen
definitief.

TER ATTENTIE 
AAN DE KOPER

Wij benadrukken dat het een online veiling per opbod betreft, waaraan
een  bezichtigingsdag  voorafgaand  is  georganiseerd.  Deelnemen  en
meebieden zonder naar deze bezichtiging te gaan, is voor eigen risico.
Zie artikel  4.1.2  van  de  algemene  voorwaarden.  De kopers  of  bieders
worden  geacht  de  kavels  en/of  goederen  zorgvuldig  te  hebben
geïnspecteerd  en  aldus  de  zichtbare  en/of  meegedeelde  gebreken  te
kennen  en  te  aanvaarden.  Hoewel  de  AUCTIM  Partner  poogt  een  zo
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden kavels te verschaffen,
worden alle beschrijvingen en/of vermeldingen in de catalogus of op de
Internetsite dan ook enkel ter indicatie meegedeeld. Mogelijke foutieve
beschrijvingen  en/of  vermeldingen  in  de  catalogus  kunnen  geen
aanleiding geven tot verbreking of vernietiging van de verkoop of tot de
aansprakelijkheid van de AUCTIM Partner en de verkoper.

B2B / B2B-C / 
C2B-C / JUDICAL

Bij elke kavel wordt vermeld of de kavels worden geveild: 

- B2B: door een professionele verkoper, bestemd voor kopers
die  optreden  als  handelaar  met  BTW-nummer.  Op  deze
kavels kunnen geen rechten als consument worden geput.

- B2B-C: door  een  professionele  verkoper,  bestemd  voor
kopers die optreden als handelaar of als consument. Kopers
kunnen  enkel  rechten  als  consument  op  deze  kavels  doen
gelden conform de algemene voorwaarden.

- C2B-C: door een particuliere verkoper, bestemd voor kopers
die  zowel  optreden  als  handelaar  als  consument.  Op  deze
kavels kunnen geen rechten als consument worden geput.

- JUDICIAL: deze  kavels  worden  geveild  als  gevolg  van  een
gerechtelijke verkoop (beslag, faillissement of dergelijke). Op
deze  kavels  kunnen  geen  rechten  als  consument  worden
geput.
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KAVELS ZONDER 
BIEDINGEN

Alle kavels waarop niet geboden is, worden in bepaalde gevallen tijdens
de laatste 24 uur voor sluiting, verlaagd van prijs.
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