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Algemene Online Veiling- en Gebruiksvoorwaarden van De Kok Veilingen 
 
 
Artikel 1 Definities 
Aanbod 

Een onderhands aanbod van De Kok Veilingen, hetzij uit eigen naam of in opdracht van een derde, tot 
verkoop van één of meerdere zaken; 

 
Bod 

Een door een gebruiker schriftelijk dan wel via de websites van De Kok Veilingen voor een kavel of 
combinatie van kavels onherroepelijk geboden bedrag, exclusief opgeld en BTW; 

 
Combinatie kavel 

Meerdere kavels die onder een veilingnummer worden aangeboden; 
 
Curator 

Een door de rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over 
de tot een faillissementsboedel behorende activa en De Kok Veilingen opdracht heeft gegeven om zaken 
namens hem/haar te verkopen; 

 
De Kok Veilingen 

Handelsnaam van de besloten vennootschap De Kok Veilingen B.V., gevestigd te Hilversum en 
 kantoorhoudende aan Ambrosiushof 61, 1216 MN te Hilversum, alsmede de aan haar gelieerde 
(rechts-)personen; 

 
Derde 

Degene die, anders dan de curator, opdracht heeft gegeven aan De Kok Veilingen om zaken namens 
hem/haar te verkopen; 

 
Gebruiker 

De meerderjarige, handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die zich op de websites heeft geregistreerd met het doel deel te nemen aan een veiling, een bieding uit 
de brengen of een aanbod van De Kok Veilingen heeft gehad; 

 
Gebruikersovereenkomst 

De overeenkomst tussen gebruiker en De Kok Veilingen die door registratie op de websites tot stand is 
gekomen en gebruiker het recht geeft een bod uit te brengen op een of meerdere kavels, die 
aangeboden worden op de website(s); 

 
Kavel 

Eén of een aantal zaken die gezamenlijk, al dan niet onder een veilingnummer via de website(s) wordt 
aangeboden en geveild; 

 
Koopovereenkomst 

Een koopovereenkomst tussen gebruiker enerzijds en verkoper anderzijds, al dan niet via een veiling tot 
stand gekomen; 

 
Koopsom 

Het door de gebruiker voor een of meerdere zaken uitgebrachte bod, vermeerderd met de daarover 
verschuldigde BTW. In het geval van een veiling, het bedrag van het hoogste bod, zulks vermeerderd 
met het opgeld en de verschuldigde BTW; 

 
Koper 

De gebruiker van wie het bod is aanvaard en aan wie de kavel is toegewezen; 
 
Opgeld/Veilingkosten 

16% van het bod (of zoveel meer of minder als De Kok Veilingen voorafgaand aan de veiling 
 kenbaar maakt) als opgeld voor De Kok Veilingen (vermeerderd met de verschuldigde BTW); 
 
Persoonsgegevens 

De door gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon of rechtspersoon herleidbaar zijn, 
waaronder (bedrijfs-)naam, (vestigings-)adres, woonplaats en e-mailadres; 
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Registratie 
De aanmelding van gebruiker op de websites door middel van het volledig invullen van het op de 
 websites aanwezige registratieformulier en het bevestigen/activeren door middel van een e-mailbericht, 
waarna het mogelijk is een bod te doen plaatsen; 

 
Toewijzing 

De uitdrukkelijke verklaring van De Kok Veilingen aan de gebruiker houdende de mededeling dat de 
gekochte zaken tegen betaling van de koopsom definitief aan hem of haar is toegewezen. Toewijzing 
kan plaatsvinden door toezending van een (pro forma- of concept-) factuur; 

 
Veiling 

De door De Kok Veilingen georganiseerde openbare verkopingen van een of meerdere kavels, al dan 
niet via de website(s) en al dan niet in het kader van een executoriale verkoop; 

 
Verkoper 

De natuurlijke of rechtspersoon die De Kok Veilingen opdracht heeft gegeven tot het in naam van en 
voor rekening van verkoper, als dan niet als curator, verkopen of veilen van een of meerdere zaken. 
Indien uit enig document, waaronder advertenties, aankondigingen, pro forma- en facturen blijkt dat de 
verkoop of veiling in opdracht van een derde plaatsvindt, wordt De Kok Veilingen geacht de verkoop of 
veiling namens de verkoper te doen, tenzij schriftelijk en nadrukkelijk anders rondom de verkoop of 
veiling in de koopovereenkomst en/of schriftelijke berichtgeving is bepaald; 

 
Voorwaarden 

Deze algemene veiling- en gebruiksvoorwaarden; 
 
Websites 

De websites www.dekokveilingen.nl en www.dekokveilingen.com die onder de naam dekokveilingen in 
 stand worden gehouden door de besloten vennootschap De Kok Veilingen B.V., gevestigd te Hilversum 
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61697095; 

 
Zaken 

Een of meerdere roerende goederen in een kavel; 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen De Kok 

Veilingen en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, 
taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de gebruiker verstaan die deelneemt aan de 
veiling; 

2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover expliciet schriftelijk 
door De Kok Veilingen aanvaard; 

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt 
door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de 
veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden te aanvaarden; 

2.4 Bij een tussentijdse wijziging van deze voorwaarden zal de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel 
uit maken van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging te organiseren en 
georganiseerde veiling en/of overeenkomst; 

2.5 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; 
2.6 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen De Kok Veilingen en 

de gebruiker gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze 
voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, 
behoudens het recht van De Kok Veilingen om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter 
in het arrondissement van de gebruiker; 

 
Artikel 3 Overeenkomst 
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van toewijzing na een veiling; 
3.2 De gebruiker is ervan op de hoogte dat de goederen die door De Kok Veilingen ter verkoop worden 

aangeboden aan de in de overeenkomst vermelde verkoper in eigendom toebehoren. De Kok Veilingen 
handelt slechts als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW indien voor zover in de overeenkomst niet 
De Kok Veilingen, maar een derde als verkoper optreedt. Op het moment dat De Kok Veilingen in naam 
van en voor rekening van een derde handelt, komt er geen overeenkomst tussen De Kok Veilingen en 
gebruiker tot stand. Hier is ondermeer sprake van indien in de aankondiging voor de veiling, in de 
catalogus en/of andere schriftelijke uitingen vanuit De Kok Veilingen is aangegeven dat de veiling of 
verkoop in opdracht van een derde plaatsvindt. Deze voorwaarden zijn, ongeacht wie als verkoper 
optreedt, van toepassing. 
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3.3 In het geval van een veiling is De Kok Veilingen gerechtigd, zonder opgave van redenen, biedingen niet 
te accepteren. Indien nadrukkelijk is aangegeven dat schriftelijke biedingen worden geaccepteerd, 
dienen deze te worden gedaan middels een daarvoor bestemd en ingevuld en door de gebruiker 
ondertekend formulier. De gebruiker is gebonden aan een bod, die als onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk geldt. De Kok Veilingen, noch haar medewerkers, noch de verkoper en/of 
opdrachtgever van De Kok Veilingen zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in 
verband met een bod wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
De Kok Veilingen, de verkoper of opdrachtgever, dan wel de door hen ingeschakelde hulppersonen; 

3.4 De Kok Veilingen en de verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en biedingen uit te 
brengen op de door de verkoper ter veiling aangeboden kavels. De Kok Veilingen is gerechtigd 
biedingen namens derden uit te brengen; 

3.5 Elk bod geldt als onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Iedere gebruiker die een bod uitbrengt wordt 
geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn of haar bod voortvloeiende 
verplichtingen; 

3.6 De Kok Veilingen bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat de 
gebruiker die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn of haar verplichtingen zal worden gehouden. 
Gebruikers kunnen aan de beslissing van De Kok Veilingen in deze geen enkel recht ontlenen; 

3.7 De gebruiker die het hoogste bod uitbrengt, wordt na toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van 
mening tussen gebruikers beslist De Kok Veilingen bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden 
het hoogste bod te hebben uitgebracht, zonder dat gebruikers aan het advies enigerlei recht kunnen 
ontlenen; 

3.8 De op een na hoogste bieder is verplicht zijn of haar bod tot en met de dag dat de goederen opgehaald 
dan wel geleverd kunnen worden gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt 
verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn of haar verplichtingen 
niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet 
tot stand komt; 

3.9 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer De Kok 
Veilingen het bod van de gebruiker heeft geaccepteerd; 

3.10 Alle goederen worden voetstoots verkocht en in de toestand waarin zij zich op het moment van aanbod 
en toewijzing bevinden; 

 
Artikel 4 Overeenkomst buiten veiling 
4.1 De door De Kok Veilingen uitgegeven offertes en/of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en in het geval 

van een executoriale verkoop van de aangeboden goederen geheel onder voorbehoud van goedkeuring 
van de Rechter Commissaris; 

4.2 Vermelde prijzen in offertes en aanbiedingen van De Kok Veilingen zijn exclusief verschuldigde BTW, 
rechten en kosten, inklaringskosten, import- en exportheffingen en andere heffingen/kosten, tenzij 
nadrukkelijk anders is aangegeven; 

4.3 Buiten een veiling komt de overeenkomst tot stand enkel op het moment dat de aanbieding door De Kok 
Veilingen namens de verkoper wordt aanvaard; 

4.4 De gebruiker is ervan op de hoogte dat de goederen die door De Kok Veilingen in een offerte of 
aanbieding ter verkoop worden aangeboden aan de in de overeenkomst vermelde verkoper in eigendom 
toebehoren. De Kok Veilingen handelt slechts als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW indien voor 
zover in de overeenkomst niet De Kok Veilingen, maar een derde als verkoper optreedt. Deze 
voorwaarden zijn, ongeacht wie als verkoper optreedt, van toepassing; 

 
Artikel 5 Deelname aan een veiling 
5.1 De gebruiker dient zich voor aanvang van de veiling te registreren middels het registratieformulier op de 

 website(s) en zich op eerste verzoek zich op rechtswege wijze te legitimeren, waarvan bij gebreke hij of 
zij niet gerechtigd is deel te nemen aan de veiling. Door registratie geeft gebruiker De Kok Veilingen 
 uitdrukkelijk toestemming zijn of haar persoonsgegevens te laten controleren op juistheid aan de hand 
van diverse registers en te gebruiken en op te nemen in een database  voor de doeleinden met 
betrekking tot de website(s); 

5.2 De gebruiker is verplicht er voor zorg te dragen dat de door hem of haar op het registratieformulier alle 
gegevens correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid, volledigheid van de door 
hem of haar verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in deze gegevens na volledige registratie 
dient de gebruiker deze uitsluitend schriftelijk De Kok Veilingen hiervan op de hoogte te stellen; 

5.3 Gebruikers dienen op eerste verzoek en naar genoegen van De Kok Veilingen aan te tonen dat zij 
kredietwaardig zijn, bij gebreke daarvan kan De Kok Veilingen hen de deelname aan een veiling 
ontzeggen. De gebruiker kan hier in geen geval rechten aan ontlenen; 

 
Artikel 6 Informatie-/Onderzoeksplicht 
6.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door De Kok 

Veilingen en zijn personeel naar beste weten verstrekt; 
6.2 De gebruiker dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of 

kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te 
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vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de gebruiker dient 
waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de 
gebruiker niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken 
of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de 
gebruiker geen rechten kan ontlenen; 

6.3 De Kok Veilingen kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de 
catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, een en ander met uitzondering van edele metalen. De 
Kok Veilingen aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in 
artikel 8 van deze voorwaarden; 

 
Artikel 7 Verplichtingen koper 
7.1 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen 

 uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen; 
 
Artikel 8 Betaling/Eigendomsoverdracht 
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en 

eventuele BTW, een en ander als door De Kok Veilingen vast te stellen, moet voor de aflevering of 
afgifte van de gekochte zaken plaatsvinden en binnen de door De Kok Veilingen te stellen termijn, 
zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen; 

8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de 
veiling aan alle ter zake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de 
inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van De Kok Veilingen; 

8.3 De eigendom van de goederen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in 
 geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 
 9 genoemde kosten; 

 
Artikel 9 Niet-tijdige betaling 
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal De Kok Veilingen aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de 

 wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel naar keuze van De Kok Veilingen 1% per maand, te rekenen 
 vanaf de datum waarop betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en 
 buitengerechtelijke kosten voor de rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% 
 van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 ( zegge: twee honderd 
 vijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen; 

9.2 De Kok Veilingen heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor 
van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke 
 betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan De Kok Veilingen 
 die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een verminderde opbrengst, en kosten op de koper 
 te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit hand te verkopen. De nalatige koper 
 kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst; 

 
Artikel 10 Afhaaltermijn 
10.1 De koper is verplicht de gekochte zaken tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door De Kok 

Veilingen aan te geven termijn. Behoudens het recht van De Kok Veilingen een kortere of langere termijn 
aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van drie werkdagen na de laatste veilingdag; 

10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn 
 is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. 
 Tevens heeft De Kok Veilingen het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te 
 geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen; 

 
Artikel 11 Aansprakelijkheid De Kok Veilingen 
11.1 De Kok Veilingen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan de goederen en al wat daarvan deel 

uitmaakt; 
11.2 In geen geval is De Kok Veilingen aansprakelijk voor bedrijf-, gevolg-, vermogens-, en of indirecte 

schade; 
11.3 De Kok Veilingen is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand 

overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, 
waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat 
de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem 
ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van 
De Kok Veilingen gedekt; 

11.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico; 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 Pagina 5 van 5 (2017-01 DKV) 

Artikel 12 Foto’s en Illustraties 
12.1 De Kok Veilingen is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of 

 anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als 
 na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De Kok Veilingen behoudt het 
 auteursrecht op al deze afbeeldingen; 


