
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN 
 
1. Definities 

1.1. Algemene Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden 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 Verkoopvoorwaarden: de voorwaarden die de Verkoper in aanvulling of 

afwijking op de Algemene Verkoopvoorwaarden 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 Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die 
voortvloeien uit een Koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper. 

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

2.3. De Verkoper is bevoegd Bijzondere Verkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren. 
2.4. Tussen een Verkoper en een Koper gelden naast de Algemene en/of Bijzondere 

Verkoopvoorwaarden ook Algemene en/of Bijzondere Veilingvoorwaarden. 
 

3. Koopovereenkomst 
3.1. Voordat de Consument gebonden is aan een Koopovereenkomst dan wel aan een 

daartoe strekkend Bod, verstrekt de Verkoper aan de Consument op duidelijke en 
begrijpelijke wijze de informatie genoemd in artikel 6:230m van het Burgerlijk Wetboek. 

3.2. De Koopovereenkomst komt tot stand door een Bod en de Toewijzing daarvan. 
3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.5 van de Algemene Veilingvoorwaarden, 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 de Algemene Veilingvoorwaarden. 

3.4. 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. 

 
4. Herroeping 

4.1. De Koper kan een Koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een 
termijn van veertien dagen is verstreken, na: 

4.1.1. de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de 
vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; 

4.1.2. de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de 
vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Koper in eenzelfde 
bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd. 

4.2. De Koper oefent het in het vorige lid bedoelde recht uit door binnen de in dat lid 
gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding, beschikbaar op de 
website van VelgenGigant, te zenden of een andere daartoe strekkende 
ondubbelzinnige verklaring te doen aan VelgenGigant. 

4.3. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in het 
eerste lid bedoelde recht. 

4.4. In afwijking van artikel 6.6 van de Algemene Veilingvoorwaarden kan een Bod van de 
Consument op de in de vorige leden bepaalde wijze worden herroepen. 

 
5. Verbintenissen na herroeping 

5.1. De Verkoper en VelgenGigant vergoeden na ontbinding van de Koopovereenkomst 
uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding 
alle van de Consument ontvangen betalingen. 

5.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is VelgenGigant niet verplicht de 
bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere 
wijze dan de door de Verkoper of VelgenGigant aangeboden minst kostbare wijze van 
standaardlevering heeft gekozen. 

5.3. De Consument kan eerst nakoming vorderen van de in artikel 5.1 bedoelde verbintenis, 
nadat de Verkoper of VelgenGigant de zaken heeft ontvangen of de Consument heeft 
aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst 
valt. 

5.4. De Consument zendt onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het 
uitbrengen van de in artikel 4 bedoelde verklaring de door hem ontvangen zaken terug 
of overhandigt deze aan de Verkoper of aan een persoon die door de Verkoper is 
gemachtigd om de zaken in ontvangst te nemen. 

5.5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken. 
 
6. Eigendomsovergang en risico 

6.1. Bij een Koopovereenkomst waarbij de zaak bij de Koper wordt bezorgd, is de zaak voor 
het risico van de Koper vanaf het moment dat de Koper of een door hem aangewezen 
derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. 

6.2. Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop de Koper in verzuim is met het verrichten 
van een handeling waarmede hij aan de aflevering moet medewerken. Ingeval naar de 
soort bepaalde zaken zijn verkocht, doet het verzuim van de Koper het risico op hem 
overgaan, wanneer de Verkoper de voor de uitvoering van de Koopovereenkomst 
bestemde zaken heeft aangewezen en de Koper daarvan heeft verwittigd. 

6.3. De Verkoper behoudt zich de eigendom van zaken die in de macht van de Koper 
worden gebracht voor, totdat alle door de Koper verschuldigde prestaties zijn voldaan. 

6.4. Het eigendomsvoorbehoud van het vorige lid is bedongen ter zake van vorderingen 
betreffende de tegenprestatie voor door de Verkoper aan de Koper krachtens 
overeenkomst geleverde of te leveren zaken, krachtens een zodanige overeenkomst 
tevens ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede 
ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige 
overeenkomsten. 

6.5. De Koper dient de afgeleverde zaken als zodanig identificeerbaar te houden, zo lang 
de eigendom bij de Verkoper blijft. De Koper is verplicht op eerste verzoek volledige 



medewerking te verlenen aan de afgifte van zaken, indien de Verkoper zulks verlangt 
en op straffe van een boete van € 1.000,00 per dag dat de Koper geen of onvoldoende 
medewerking verleent. 

6.6. Indien de Verkoper verplicht is het eerst te presteren, is hij niettemin bevoegd de 
nakoming van zijn verbintenis op te schorten, indien na het sluiten van de 
overeenkomst te zijner kennis gekomen omstandigheden hem goede grond geven te 
vrezen dat de Koper zijn daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen. De 
Koper is aansprakelijk voor de door de Verkoper door deze vertraagde aflevering te 
lijden schade. 

 
7. Betaling 

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

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

7.3. De Koper is jegens VelgenGigant verbonden tot betaling van Veilingkosten, indien een 
Koopovereenkomst tot stand komt. VelgenGigant is te allen tijde, zonder opgaaf van 
reden en met onmiddellijke ingang bevoegd deze Veilingkosten te wijzigen. 

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

7.5. 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. 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

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

7.9. 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. 

 
8. Conformiteit 

8.1. Mede gelet op de aard van de zaken en de mededelingen die de Verkoper over de 
zaken heeft gedaan, zal de Kavel de eigenschappen bezitten die de Koper op grond 
van de Koopovereenkomst mocht verwachten. De Kavel zal de eigenschappen bezitten 
die voor een normaal gebruik van de zaken nodig zijn en waarvan de Koper de 
aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.  

8.2. Ten behoeve van een Consument wordt normaliter vermoed dat de Kavel bij aflevering 
niet aan de Koopovereenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het 
overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart. 
De Koper verklaart zich echter bekend met de omstandigheid dat de Veiling zaken 
betreft die zich naar hun aard of de aard van hun afwijking tegen dit vermoeden kunnen 
verzetten. 

 
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 
Verkoopvoorwaarden en een Veiling, behoudens voor zover dwingend recht gevolgen 
aan deze aanwijzing onthoudt. 

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



 
10. Overige bepalingen 

10.1. VelgenGigant is bevoegd deze Algemene Verkoopvoorwaarden 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 Verkoopvoorwaarden, 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 
Verkoopvoorwaarden, 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 
Verkoopvoorwaarden van toepassing. 


