
ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN 
 
1. Definities 

1.1. Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden voor consumenten; 
1.2. Algemene Verkoopvoorwaarden: algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn 

op de Koopovereenkomst; 
1.3. VelgenGigant: de vennootschap onder firma die handelt onder de naam 

"VelgenGigant.nl" (KvK: 12065882) of gelieerde entiteiten; 
1.4. Bieder: de Consument die zich registreert en deelneemt aan een Veiling; 
1.5. Bijzondere Veilingvoorwaarden: de voorwaarden die VelgenGigant in aanvulling of 

afwijking op de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing verklaart op een Veiling; 
1.6. Bod: het bedrag dat de Bieder aanbiedt te betalen (exclusief belastingen en kosten); 
1.7. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of 

beroepsactiviteit; 
1.8. DirectKopenBod: het Bod dat een Bieder recht geeft op Toewijzing en de Veiling met 

onmiddellijke ingang beëindigt. 
1.9. Deelnemer: een Bieder en/of Verkoper; 
1.10. Kavel: de zaak of zaken die op een Veiling te koop worden aangeboden; 
1.11. Koopovereenkomst: de koop die tussen de Verkoper en de Koper tot stand komt als 

gevolg van de Toewijzing; 
1.12. Koper: de Bieder aan wie de Toewijzing plaatsvond; 
1.13. Startbod: het Bod dat een Bieder minimaal moet doen, om voor Toewijzing in 

overweging te worden genomen; 
1.14. Toewijzing: de verklaring door middel waarvan VelgenGigant de Kavel waarop de 

Koper een bod deed aan die Koper toewijst; deze verklaring is de aanvaarding van het 
aanbod dat de Koper met het Bod deed; 

1.15. Veiling: de procedure waarmee VelgenGigant de totstandkoming van 
Koopovereenkomsten ten aanzien van Kavels faciliteert; 

1.16. Veilingdienst: de bemiddeling waarbij VelgenGigant werkzaam is bij het tot stand 
brengen van een Koopovereenkomst; 

1.17. Veilingkosten: de kosten die een Koper in verband met een Veiling verschuldigd is aan 
VelgenGigant; 

1.18. Verkoper: VelgenGigant zelf dan wel de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 
VelgenGigant opdracht gaf om in naam en voor rekening van Verkoper een Kavel te 
verkopen door middel van een Veiling; 

 
2. Toepassing 

2.1. De Algemene Veilingvoorwaarden zijn bij elke registratie, elk gebruik en iedere Veiling 
van toepassing tussen VelgenGigant en een Deelnemer. 

2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een Deelnemer worden uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 

2.3. VelgenGigant is bevoegd op een Veiling Bijzondere Veilingvoorwaarden van toepassing 
te verklaren. 

2.4. Tussen een Verkoper en een Koper gelden naast de Algemene Veilingvoorwaarden en/of 
Bijzondere Veilingvoorwaarden ook Algemene Verkoopvoorwaarden en/of Bijzondere 
Verkoopvoorwaarden. 

2.5. Deelnemers verbinden zich jegens elkaar en jegens VelgenGigant om de Algemene 
Veilingvoorwaarden en toepasselijke Bijzondere Veilingvoorwaarden na te komen. 

 
3. Registratie 

3.1. Beoogd deelnemers kunnen pas na registratie en aanvaarding van de voorwaarden 
deelnemen aan een Veiling. 

3.2. Natuurlijke personen die niet bekwaam zijn tot het verrichten van rechtshandelingen, 
mogen niet deelnemen aan een Veiling. 

3.3. VelgenGigant is bevoegd om registratie of deelname zonder opgaaf van reden te allen 
tijde te weigeren of onmiddellijk te beëindigen. 



3.4. De Deelnemer zal zich op eerste verzoek van VelgenGigant onverwijld legitimeren, bij 
gebreke waarvan VelgenGigant mag handelen overeenkomstig het vorige lid.  

3.5. Beoogd deelnemers verbinden zich jegens VelgenGigant om de gegevens bij registratie 
correct en volledig te verstrekken en garanderen die correctheid en volledigheid. Zij 
verbinden zich eveneens om wijzigingen van deze gegevens onverwijld aan 
VelgenGigant bekend te maken. 

3.6. De Deelnemer mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden ter beschikking 
stellen of overdragen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat derden over deze 
gegevens beschikken, zal de Deelnemer dit onverwijld aan VelgenGigant mededelen. 

3.7. De Deelnemer is jegens VelgenGigant gebonden aan alle handelingen die voortvloeien 
uit het gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord - zoals de totstandkoming van 
Koopovereenkomsten - en is jegens VelgenGigant aansprakelijk voor alle schade die 
daaruit voortvloeit. 

3.8. VelgenGigant en de Deelnemer kunnen de registratie te allen tijde met onmiddellijke 
ingang beëindigen. Deze beëindiging laat onverlet de reeds tot stand gekomen 
verbintenissen en de bepalingen van de Algemene en/of Bijzondere Veilingvoorwaarden 
die na beëindiging van kracht blijven.  

 
4. Kavel 

4.1. De omschrijving van een Kavel geschiedt met de zorg van een goed veilingmeester, 
maar schept geen verbintenissen voor VelgenGigant. De Bieder kan derhalve geen 
beroep doen op een onjuiste of onvolledige omschrijving van een Kavel. 

4.2. VelgenGigant is jegens de Koper niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan 
ook, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VelgenGigant 
of zijn leidinggevenden. 

4.3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de aansprakelijkheid van VelgenGigant 
te allen tijde beperkt tot ten hoogste de verzekeringsuitkering die VelgenGigant 
daadwerkelijk ontvangt, subsidiair tot het bedrag van de factuur die ziet op de 
verbintenissen waaruit de schade voortvloeit. 

4.4. VelgenGigant is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in elk 
geval wordt verstaan schade als gevolg van omzetderving, goodwillvermindering, 
gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vorderingen van derden en beschadiging, 
vernietiging of verlies van gegevens. 

 
5. Procedure 

5.1. VelgenGigant bepaalt bij uitsluiting de voorbereiding en uitvoering van een Veiling. Deze 
algemene bevoegdheid bestaat in elk geval uit de volgende bijzondere bevoegdheden, 
die VelgenGigant te allen tijde, zonder opgaaf van reden en met onmiddellijke ingang 
kan uitoefenen: 

5.1.1. Deelnemers toelaten, weigeren of uitsluiten; 
5.1.2. Kavels uitsluiten van veiling; 
5.1.3. Kavels wijzigen; 
5.1.4. Veiling afgelasten, schorsen, hervatten of verlengen; 
5.1.5. Toewijzing weigeren, tenzij het Bod tenminste gelijk is aan het DirectKopenBod. 

5.2. De Veiling begint en eindigt op de tijdstippen die VelgenGigant vermeldt. 
Bandenpensioen is bevoegd maar niet verplicht om de Veiling te verlengen als deze voor 
een of meer Deelnemers om welke reden dan ook niet toegankelijk is. 

5.3. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van VelgenGigant op te volgen. 
5.4. Zodra de Veiling eindigt, neemt VelgenGigant de Toewijzing in overweging. Gedurende 

deze periode doen alle Bieders hun Bod gestand. 
5.5. De Bieder met het op één na hoogste Bod doet dit gestand tot en met de dag na die 

waarop de aflevering van de Kavel dient plaats te vinden. 
 

6. Bod 
6.1. De Bieder doet zijn Bod op de wijze die VelgenGigant aanwijst. VelgenGigant kan de 

wijze van veiling te allen tijde zonder opgaaf van reden met onmiddellijke ingang wijzigen. 



6.2. De Veiling geschiedt "bij opbod", tenzij VelgenGigant veiling "bij opbod en afslag" 
aanwijst. 

6.3. De Veiling is slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 
6.4. De Verkoper vermeldt bij de Kavel een Startbod. Indien de tijdsduur van de Veiling 

verstrijkt zonder dat enige Bieder een Bod doet dat ten minste gelijk is aan het Startbod, 
komt geen enkel Bod voor een overweging van Toewijzing in aanmerking. 

6.5. De verkoper kan bij de Kavel een DirectKopenBod vermelden. Indien enige Bieder een 
Bod doet dat ten minste gelijk is aan het DirectKopenBod, eindigt de Veiling met 
onmiddellijke ingang en gaat VelgenGigant over tot Toewijzing. 

6.6. Het Bod geldt als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod van de Bieder aan de 
Verkoper. 

6.7. De Bieder wordt geacht het Bod te doen in eigen naam en voor eigen rekening. Het Bod 
bindt de Bieder jegens VelgenGigant en na Toewijzing jegens de Verkoper, ook indien 
de Bieder voor of bij het Bod verklaart in naam en/of voor rekening van een derde te 
handelen. 

6.8. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod te doen, zijn zij jegens 
VelgenGigant en na Toewijzing jegens de Verkoop hoofdelijk verbonden voor de 
verbintenissen die daaruit voortvloeien. 

6.9. VelgenGigant en de Verkoper zijn bevoegd deel te nemen aan de Veiling en in naam en 
voor rekening van derden een Bod te doen op de Kavels. 

6.10. Ontbreekt bij de Bieder een met het Bod overeenstemmende wil als gevolg van 
bijvoorbeeld een vergissing of typefout, dan is het Bod niettemin een onaantastbaar 
aanbod met de inhoud die de administratie van VelgenGigant vermeldt. De Bieder kan 
derhalve geen beroep doen op het ontbreken van een met deze verklaring 
overeenstemmende wil. 

 
7. Koopovereenkomst 

7.1. De Koopovereenkomst komt tot stand door een Bod en de Toewijzing daarvan. 
7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.5, heeft de Bieder met het hoogste Bod geen 

recht op Toewijzing, gelet op de bevoegdheid van VelgenGigant op grond van artikel 
5.1.5 van deze Algemene Veilingvoorwaarden. 

7.3. Indien een derde optreedt als Verkoper, treedt VelgenGigant slechts op als 
tussenpersoon. De handelingen die VelgenGigant in die hoedanigheid verricht, treffen in 
hun gevolgen slechts de Verkoper. De Koopovereenkomst komt in dat geval tot stand 
tussen Verkoper en Koper. 

 
8. Betaling 

8.1. Het Bod omvat slechts de Koopsom voor de Kavel. Kosten en belastingen komen 
daarnaast voor rekening van de Koper. 

8.2. Na Toewijzing kiest de Koper voor aflevering of afhalen. De kosten van aflevering en 
afhalen komen voor rekening van de Koper. 

8.3. De Koper is jegens VelgenGigant verbonden tot betaling van Veilingkosten. 
VelgenGigant is te allen tijde, zonder opgaaf van reden en met onmiddellijke ingang 
bevoegd deze Veilingkosten te wijzigen. 

8.4. VelgenGigant verstrekt de Koper een factuur, die ten minste de Veilingkosten, de 
Koopsom en de BTW vermeldt. 

8.5. Wanneer de vervaldatum van de factuur verstrijkt zonder dat de verbintenissen tot 
betaling volledig zijn nagekomen, treedt het verzuim van de Koper zonder 
ingebrekestelling in. 

8.6. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van deze 
geldsommen, bestaat in de wettelijke rente van die sommen over de tijd dat de Koper 
met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. 

8.7. Na het intreden van het verzuim van de Koper maant VelgenGigant de Koper aan tot 
betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. Bij 
deze aanmaning vermeldt VelgenGigant de gevolgen van het uitblijven van betaling, 
waaronder de vergoeding die wordt gevorderd. 



8.8. Na vruchteloze aanmaning overeenkomstig het vorige lid komen als vermogensschade 
mede voor vergoeding in aanmerking redelijke kosten ter verkrijging van voldoening 
buiten rechte. 

8.9. Bij ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst blijft de verbintenis tot betaling 
van de Veilingkosten van de Koper jegens VelgenGigant bestaan, onverminderd het 
recht van VelgenGigant op vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt. 

 
9. Forum- en rechtskeuze 

9.1. De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, is bij uitsluiting bevoegd kennis te 
nemen van geschillen die voortvloeien uit de Algemene en Bijzondere 
Veilingvoorwaarden en een Veiling, behoudens voor zover dwingend recht gevolgen aan 
deze aanwijzing onthoudt. 

9.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden en 
een Veiling worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

 
10. Overige bepalingen 

10.1. VelgenGigant is bevoegd deze Algemene Veilingvoorwaarden te allen tijde, zonder 
opgaaf van reden en met onmiddellijke ingang eenzijdig te wijzigen. 

10.2. Betreft een grond van nietigheid of vernietiging slechts een deel van de Algemene of 
Bijzondere Veilingvoorwaarden, dan blijven deze voor het overige in stand, voor zover 
dit, gelet op inhoud en strekking van die voorwaarden, niet in onverbrekelijk verband met 
het nietige of vernietigde deel staat. 

10.3. Beantwoordt de strekking van een nietige of vernietigde voorwaarde in een zodanige 
mate aan die van een andere, als geldig aan te merken voorwaarde, dat aangenomen 
moet worden dat die andere voorwaarde zou zijn overeengekomen, indien van de 
eerstgenoemde wegens haar ongeldigheid was afgezien, dan komt haar de werking van 
die andere voorwaarde toe. 

10.4. Voldoet een handeling aan de omschrijving van twee of meer Algemene of Bijzondere 
Veilingvoorwaarden, dan zijn de gegeven bepalingen naast elkaar op de handeling van 
toepassing, behoudens voor zover deze voorwaarden niet wel verenigbaar zijn of de 
strekking daarvan in verband met de aard van de handeling zich tegen toepassing verzet. 
In die laatste gevallen zijn de betreffende bepalingen van de Bijzondere 
Veilingvoorwaarden van toepassing. 


