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Aanvullende en Vervangende Algemene Veiling- en Verkoopvoorwaarden 
 
 

Artikel 1: Definities 

In deze Aanvullende en Vervangende 
Algemene Veilingvoorwaarden wordt verstaan 
onder: 
 
1.1 Veiling: iedere executieverkoop van 

een of meer kavels, al dan niet 
online, in opdracht van 
Opdrachtgever. 

 
1.2 Opdrachtgever: De ontvanger van de 

Belastingdienst. 
 
1.3 Veilingbureau: BVA Auctions BV 

gevestigd te Amersfoort en 
kantoorhoudende aan de Kryptonweg 
8, 3812 RZ Amersfoort 

 
1.4 Algemene Voorwaarden: De door het 

Veilingbureau van toepassing 
verklaarde Algemene Veiling- en/of 
Verkoopvoorwaarden en alle overige 
door het Veilingbureau van 
toepassing verklaarde algemene 
voorwaarden op alle relaties en 
overeenkomsten met Kopers en 
opdrachtgevers. 

 
1.5 Veilingvoorwaarden: deze 

Aanvullende en Vervangende 
Algemene Veiling- en 
Verkoopvoorwaarden. 

 
1.6 Koper: Degene die deelneemt aan de 

Veiling en één of meerdere Kavels 
toegewezen krijgt. 

 
1.7 Kavel(s): Een of meer Zaken die, al 

of niet onder een veilingnummer, 
worden geveild.  

 
1.8 Bod: Elke conform de Algemene 

Voorwaarden uitgebrachte bieding op 
een of meerdere Kavel(s). 

 
1.9 Zaken: Alle zaken die verkocht 

worden op een Veiling waarop deze 
Veilingvoorwaarden van toepassing 
zijn.  

 
1.10 Gekochte Zaken: De Zaken in een of 

meerdere Kavel(s) die zijn 
Toegewezen aan een Koper. 

 
1.11 Toewijzing: De verklaring van het 

Veilingbureau dat een of meerdere 

Kavel(s) tegen betaling van de 
Koopsom zijn toegewezen conform de 
Algemene Voorwaarden. 

 
1.12 Levering: De juridische levering van 

de Gekochte Zaken. 

 
1.13 Afname: De feitelijke levering van de 

Kavel(s) aan de Koper of diens 
gemachtigde conform de Algemene 
Voorwaarden en deze 
Veilingvoorwaarden. 

 
1.14 Eigendomsoverdracht: De 

eigendomsoverdracht van de 
Gekochte Zaken op het moment van 
Toewijzing van  een of meerdere 
Kavel(s). 

 
1.15 Koopsom: het bedrag waarvoor een 

of meerdere Kavel(s) zijn 
toegewezen, zulks vermeerderd met 
de Veilingkosten en de door de Koper 
verschuldigde omzetbelasting. 

 
1.16 Veilingkosten: De (eventueel) door 

het Veilingbureau in rekening 
gebrachte kosten op grond van de 
Algemene Voorwaarden.  

 
1.17 Betaling: Voldoening van de volledige 

Koopsom op een door het 
Veilingbureau voorgeschreven wijze. 
Als tijdstip van betaling geldt het 
moment waarop de Koopsom door 
het Veilingbureau, middels 
bijschrijving op een bankrekening,  
contant, dan wel op andere wijze 
ontvangen is. 

 
Artikel 2: Toepasselijkheid 

 
2.1 Deze Veilingvoorwaarden zijn 

aanvullend dan wel – waar deze 
aanvullende voorwaarden in strijd zijn 
met de Algemene Voorwaarden – ter 
vervanging van de desbetreffende 
bepalingen daarvan. 
 

2.2 Deze  Veilingvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle relaties en 
overeenkomsten tussen de 
Opdrachtgever, het Veilingbureau en 
elke Koper op iedere Veiling in 
opdracht van de Opdrachtgever bij 
het Veilingbureau, alsmede op alle 
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relaties en overeenkomsten die 
daaruit voortvloeien. 

 
2.3 Koper verklaart zich ermee bekend 

dat de definities zoals opgenomen in 
de Veilingvoorwaarden kunnen 
afwijken van de definities zoals deze 
zijn opgenomen in de Algemene 
Voorwaarden. 

 
Artikel 3: Veiling 

 

3.1. Voor deelname aan een Veiling is 
acceptatie van de 
Veilingvoorwaarden vereist. 
 

3.2. Door het uitbrengen van een Bod 
verklaart Koper bekend te zijn met 
deze Veilingvoorwaarden en de 
Veilingvoorwaarden zonder 
voorbehoud te accepteren. 

 

Artikel 4: Koopovereenkomst 

 

4.1. De koopovereenkomst komt tot 
stand op het moment van Toewijzing 
van een of meerdere Kavel(s) en 
conform de bepalingen daaromtrent 
in de Veilingvoorwaarden en de 
Algemene Voorwaarden. 
 

4.2. De artikelen 6:230g BW e.v. zijn niet 
van toepassing op de koopovereen-
komst. 
 

 

Artikel 5: Eigendomsoverdracht 

 
5.1. Levering en daarmee de 

Eigendomsoverdracht van de Zaken 
vindt plaats op het moment van 
Toewijzing van de Kavel(s). 
 

5.2. Levering van de Zaken vindt plaats 
onder opschortende voorwaarde van 
volledige betaling van de Koopsom 
van het desbetreffende Kavel. Indien 
meerdere Kavels door Koper gekocht 
worden, wordt – indien de 
gezamenlijke Koopsom van deze 
Kavels niet in een keer betaald wordt 
– door het Veilingbureau bepaald op 
welke Kavel de gedeeltelijke betaling 
van Koper ziet. 

  
5.3. Koper verklaart door acceptatie van 

de Veilingvoorwaarden dat hij op het 
moment van Toewijzing van de 
Kavel(s) – en onder opschortende 
voorwaarde van betaling van de 

Koopsom – eigenaar wordt van de 
Zaken. 

 
5.4. Opdrachtgever verklaart dat de 

Gekochte Zaken op het moment van 
Toewijzing van de Kavel(s) – en 
onder opschortende voorwaarde van 
betaling van de Koopsom – 
gehouden worden voor Koper. 

 
5.5. Het risico van de Gekochte Zaken 

gaat over op het moment van 
levering van de Gekochte Zaken. 

 
Artikel 6: Afname 

 
6.1. Op Koper rust de verplichting tot 

Afname van de Toegewezen 
Kavel(s). 
 

6.2. Afname vindt plaats op een 
voorafgaand aan de Veiling door het 
Veilingbureau vastgesteld moment.  

 
6.3. Het Veilingbureau en Opdrachtgever 

zijn gerechtigd nadere voorwaarden 
te stellen met betrekking tot de 
Afname van de Toegewezen 
Kavel(s).  

 
6.4. Indien het Veilingbureau de Betaling 

van Koper niet tijdig heeft ontvangen 
zal zij niet overgaan tot feitelijke 
levering van de Gekochte Zaken aan 
Koper. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

 
7.1. De aansprakelijkheidsbepalingen uit 

de Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op deze 
Veilingvoorwaarden. 
 

7.2. In aanvulling op / in afwijking van de 
Algemene Voorwaarden geldt dat de 
Opdrachtgever en het Veilingbureau 
niet aansprakelijk zijn voor enige 
schade aan, door dan wel in verband 
met de Gekochte Zaken, het verloren 
gaan van de Gekochte Zaken 
daaronder begrepen. 
 

7.3. Niettegenstaande het overigens in 7.1 
en 7.2 van deze Veilingvoorwaarden 
bepaalde geldt dat Opdrachtgever 
en/of het Veilingbureau nimmer 
gehouden zijn tot vergoeding van 
enige schade dat het bedrag van de 
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Koopsom van de desbetreffende 
Kavel(s) te boven gaat. 

 

Artikel 8: Geschillenbeslechting / 

Toepasselijk recht   

 

8.1. In afwijking van de wettelijke regels 
voor de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter zal elk geschil 
tussen de Opdrachtgever, het 
Veilingbureau en/of de Koper worden 
voorgelegd aan de daartoe in de 
Algemene Voorwaarden aangewezen 
rechter.  
 

8.2. Indien de Algemene Voorwaarden 
geen bevoegde rechter aanwijzen, is 
bevoegd de rechter van het 
arrondissement waar de Gekochte 
Zaken zich bevinden ten tijde van het 
sluiten van de Veiling. 

 
8.3. Op deze Veilingvoorwaarden is 

Nederlands recht van toepassing. 
 

Artikel 9: Slotbepalingen 

 
9.1. Indien en voor zover enige bepaling 

van deze Veilingvoorwaarden nietig is 
of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze 
Veilingvoorwaarden onverminderd 
van kracht blijven. De nietige dan wel 
vernietigde bepaling zal van 
rechtswege worden geconverteerd in 
een als geldig aan te merken bepaling 
met dezelfde strekking, waarvan 
aangenomen moet worden dat die 
bepaling zou zijn opgenomen indien 
van de ongeldige bepaling wegens 
haar werking was afgezien, tenzij dit 
onredelijk zou zijn jegens een 
belanghebbende die daaraan niet als 
partij heeft meegewerkt. 

 
9.2. De Opdrachtgever is gerechtigd om 

de Veilingvoorwaarden te allen tijde 
te wijzigen. Deze Wijzigingen hebben 
slechts gevolg voor Veilingen die 
plaatshebben nadat de wijzigingen via 
het Veilingbureau aan Kopers kenbaar 
zijn gemaakt. 


