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Artikel 1 – Definities - begrippen	

1.	

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt in deze voorwaarden de hiernavolgende
begrippen en termen in de navolgende betekenis gebruikt.	

A Aanbieder = de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en die een voertuig aanbiedt op de verkoopsite.	

B Bieder = de professionele en door VERKOOP MIJN AUTO aanvaarde
autoverkoper, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een bod heeft
uitgebracht.	

C Verkoper = de natuurlijke persoon, niet-handelaar, die een auto heeft aangeboden
op de verkoopsite en die een bod heeft geaccepteerd.	

D Koper = de professionele en door VERKOOP MIJN AUTO aanvaarde
autoverkoper die een bod heeft uitgebracht en die aanvaard is door de aanbieder.	

E Verkoopsite = de website die door VERKOOP MIJN AUTO gebezigd wordt, met
name www.verkoopmijnauto.be.	

F Voertuig = een wagen, personenwagen of bedrijfsauto, die te koop wordt
aangeboden op de verkoopsite.	

G Overeenkomst = een wederzijdse verbintenis waarbij de koper zich ertoe verbindt
om het voertuig van de aanbieder over te nemen en te betalen. De verkoper verbindt
zich ertoe het voertuig te leveren aan de koper.	

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd, afgedrukt of
gedownload worden op de verkoopsite.	

3.	


VERKOOP MIJN AUTO behoudt zich het recht voor om haar algemene
verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen of aan te passen, mits deze
wijzigingen(en) onmiddellijk gepubliceerd worden op de website. De toepasselijke
algemene voorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op het ogenblik van de door
de koper geplaatste bestelling.	

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer	

VERKOOP MIJN AUTO 	

Nieuwe Bornestraat 47	

3012 LEUVEN	

KBO nr. 0524 840 868	

Artikel 3 – Toepasselijkheid	

1.	

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand
komt op de verkoopsite en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de
dienstverlening van VERKOOP MIJN AUTO. In het bijzonder zijn de algemene
voorwaarden van toepassing voor de ondernemer, de aanbieder, de verkoper, de
bieder en de koper.	

2.	

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de koper en/of verkoper
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.	

3.	

Iedereen die een overeenkomst sluit, met name door een voertuig op de verkoopsite
te plaatsen evenals door een bod op de verkoopsite uit te brengen, is door deze
algemene voorwaarden gebonden. Elkéén, elke aanbieder of verkoper wordt geacht
kennis te hebben genomen van alle algemene voorwaarden door het aanvinken van
het desbetreffende vakje op het aanmeldingsformulier. Door gebruik te maken van de

site en/of door een voertuig aan te bieden aanvaardt de aanbieder of verkoper alle
algemene voorwaarden uitdrukkelijk.	

4.	

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden
blijken, blijven de andere bepalingen onverkort en integraal van toepassing.	

5.	

Indien partijen gezamenlijk afwijkende bepalingen, waaronder aanvullingen dan wel
uitbreidingen, overeenkomen, zijn die slechts van toepassing in zoverre ze
nadrukkelijk en schriftelijk door hen zijn overeengekomen.	

6.	

Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard en gekend door alle
(contracts)partijen.	

7.	

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van een verkoopsite,
alle taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen
die direct of indirect te maken hebben met de dienstverlening van VERKOOP MIJN
AUTO 	

8.	

Deze algemene voorwaarden van de ondernemer prevaleren alleszins boven
eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden van gebruikers, bieders, kopers,
aanbieders of verkopers op de verkoopsite.	

Artikel 4 – De openbare veiling	

Van zodra een voertuig wordt geregistreerd op de verkoopsite, wordt een
kavelnummer aan de wagen toegekend door VERKOOP MIJN AUTO .Vanaf dat
ogenblik zal het voertuig een bepaalde tijd op een openbare veiling worden geplaatst.
Gedurende deze openbare veiling zullen enkel de autogegevens zichtbaar zijn, die
uitsluitend door VERKOOP MIJN AUTO aanvaarde en professionele autoverkopers

kunnen worden bekeken en waarop online door hen kan opgeboden worden tegen
elkaar.	

Artikel 5 – Het aanbod	

1.	

Het aanbod van de bieder aan de aanbieder is niet bindend, zolang dit niet
elektronisch of mondeling is aanvaard door de aanbieder.	

2.	

Beide partijen krijgen vanwege VERKOOP MIJN AUTO elektronisch bevestiging
van de aanvaarding van het aanbod.	

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst	

1.	

De overeenkomst komt tot stand op het moment van en door de elektronische
aanvaarding door de aanbieder van het door de bieder geplaatste aanbod. Door de
aanvaarding wordt enerzijds de aanbieder de verkoper en anderzijds de bieder de
koper.	

2.	

VERKOOP MIJN AUTO bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
van de aanvaarding van het aanbod, zowel aan de koper als aan de verkoper. Zolang
de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kunnen de
koper evenals de verkoper de overeenkomst ontbinden.	

3.	

VERKOOP MIJN AUTO treft passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt tevens voor een
veilige webomgeving.	

Artikel 7 – Levering en overdracht	


1.	

Binnen de 48 uur na de aanvaarding van het aanbod dient de verkoper contact op te
nemen met de koper (telefonisch of per email) om een afspraak voor de overdracht te
maken.	

2.	

De koper is gebonden door zijn aanbod: hij is verplicht om de auto over te nemen en
het op de verkoopsite overeengekomen verkoopbedrag aan de verkoper te betalen,
behoudens wanneer het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals ingevuld is
door de verkoper op het taxatieformulier.	

3.	

Binnen de 14 dagen na de aanvaarding van het aanbod door de verkoper, dient de
overdracht gerealiseerd te zijn.	

4.	

Indien dit laatste niet mogelijk is, dient zo snel mogelijk de koper respectievelijk de
verkoper en VERKOOP MIJN AUTO hiervan op de hoogte gebracht te worden.
Indien de vertraging te wijten is aan de verkoper dan wel de koper, dient
respectievelijk de verkoper dan wel de koper een annulatievergoeding
overeenkomstig art. 9, punt 4 te betalen. 	

5.	

Het herroepingsrecht op grond van de Wet Verkoop of Afstand is niet van toepassing,
gelet op het feit dat het hier om een verkoop bij opbod tijdens een openbare veiling
gaat. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is derhalve niet van toepassing hier.	

Artikel 8 – Kosten- en annulatievergoeding	

1.	

Voor de aanbieder van een voertuig op de verkoopsite zijn er geen kosten verbonden
aan de dienstverlening van VERKOOP MIJN AUTO 	


!
2.	

Van zodra de verkoper het aanbod van de koper aanvaard heeft, is hij gebonden door
dit aanbod en is de overeenkomst tot stand gekomen. Dit impliceert dat de verkoper
het voertuig dan niet meer mag verkopen aan een derde partij en dat hij verplicht is
om het voertuig te leveren aan de koper die gehouden is tot betaling van de
overeengekomen prijs zoals bepaald in artikel 7, 2de lid.	

3.	

Indien de verkoper/aanbieder het voertuig toch aan een derde partij verkoopt of
indien hij om welke andere reden dan ook het verkochte voertuig niet levert aan de
koper binnen de 14 dagen, is de in gebreke zijnde verkoper/aanbieder een kosten- en
annulatievergoeding aan VERKOOP MIJN AUTO verschuldigd van 25% van het
overeengekomen verkoopbedrag, inclusief btw, doch met een minimumbedrag van €
300,00.	

Indien de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden omwille van een fout te wijten
aan VERKOOP MIJN AUTO, dient deze aan de verkoper/aanbieder een gelijkaardige
vergoeding te betalen.	

4.	

Door het aanvinken van het vakje en het invullen van alle gegevens op het
aanmeldingsformulier erkent de verkoper/aanbieder uitdrukkelijk op de hoogte te zijn
van deze kosten- en annulatievergoeding in voormelde omstandigheden en zoals
vermeld onder dit artikel.	

Artikel 9 – Betaling	

1.	

Behoudens wat bepaald is onder lid 4 van dit artikel, is de verkoop van de wagen
voor de verkoper via de verkoopsite in principe kosteloos.	

2.	


De betaling van het voertuig gebeurt rechtstreeks door de koper aan de verkoper.	

3.	

Betaling van de kosten- en annulatievergoeding ten voordele van VERKOOP MIJN
AUTO, zoals vermeld onder artikel 8, dient binnen de 10 dagen na ontvangst van de
factuur of binnen de 10 dagen na invordering/ingebrekestelling te gebeuren.	

4.	

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur zijn vanaf de
vervaldatum ervan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde bedrag, aan de wettelijk geldende
rentevoet op dat ogenblik, doch vermeerderd met 5%. Behoudens het recht van
VERKOOP MIJN AUTO om een hogere vergoeding te vorderen in geval van bewijs
van de hogere werkelijke geleden schade, is eveneens van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van
het factuurbedrag verschuldigd, met een absoluut minimumforfait van 50 euro per
factuur.	

5.	

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle door VERKOOP MIJN AUTO
opgegeven boden inclusief btw.	

Art. 10 – Taak/Aansprakelijkheid van VERKOOP MIJN AUTO 1.	

VERKOOP MIJN AUTO verschaft aan haar koper en verkopers uitsluitend de
toegang tot de door haar geëxploiteerde verkoopsite en het gebruik van haar diensten.
Haar opdracht bestaat enkel en alleen in het samenbrengen van de koper en verkoper
via de verkoopsite, waarvoor zij zich verbindt om die te onderhouden. Zij biedt een
platform waarop kopers en verkopers elkaar kunnen ontmoeten.	

2.	

VERKOOP MIJN AUTO is nooit een contractspartij bij de overeenkomst tussen
koper en verkoper. Elke afspraak evenals elk geschil tussen koper en verkoper dient
onderling tussen koper en verkoper te worden geregeld. VERKOOP MIJN AUTO kan
hiervoor nooit worden aangesproken in rechte.	


!
3.	

Tenzij bij opzet of grove schuld, kan VERKOOP MIJN AUTO nooit aansprakelijk
worden gesteld voor de door haar verleende diensten. De ondernemer houdt geen
toezicht op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van gegevens
of producten, de kwaliteit ervan, de echtheid, de juistheid en/of de kwaliteit van de
geplaatste beelden/foto’s.	

4.	

De ondernemer behoudt zich het recht voor om gebruikers, bieders, aanbieders,
kopers of verkopers uit te sluiten van het gebruik van de verkoopsite in geval van
wangedrag.	

Artikel 11 – Privacy	

1.	

VERKOOP MIJN AUTO behoudt zich het recht voor om gegevens van de aanbieders
en verkopers te verzamelen, zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die
door de aanbieders en verkopers worden opgegeven op het ogenblik van de
bestelling, als onrechtstreeks.	

2.	

De aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en
bescheiden waarop VERKOOP MIJN AUTO de uitvoering van de overeenkomst
heeft gebaseerd.	

3.	

Alle door VERKOOP MIJN AUTO verzamelde gegevensinformatie over gebruikers
worden vertrouwelijk behandeld.	

Artikel 12 - Geschillen	

1.	


Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de algemene voorwaarden en de
via de verkoopsite gesloten overeenkomst.	

2.	

Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit de toepassing van de algemene
voorwaarden, uit een via de verkoopsite gesloten overeenkomst of hier rechtstreeks
dan wel onrechtstreeks verband mee houden, zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN.	

3.	

In het kader van geschillenbeslechting aanvaarden alle partijen elektronische
bewijsmiddelen, o.a. maar niet uitsluitend : mailverkeer, telefoonverkeer, sms …	

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen	

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.	
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www.verkoopmijnauto.be

