
VERSIE DECEMBER 2017 

ALGEMENE INKOOP- en 

DIENSTVERLENINGSVOORWAAR

DEN  

van de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid

Autobedrijf van Leijen

gevestigd te Veenendaal (KvK 

nummer 30269012) en van de aan 

haar gelieerde (rechts-)personen, 

gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel  

 

Artikel 1; Definities 

In deze algemene inkoop- en 

dienstverleningsvoorwaarden wordt 

verstaan onder:  

a. Aanbod: Een onderhands 

aanbod van van Leijen, voor haarzelf 

of in naam van en voor rekening 

van de Wederpartij, tot verkoop 

van één of meerdere zaken; 

b. Algemene Veiling- en 

Verkoopvoorwaarden: De door 

van Leijen gehanteerde Algemene 

Veiling- en 

Verkoopvoorwaarden, 

gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel, die onverbrekelijk 

onderdeel uitmaken van deze 

Voorwaarden;  

c. (Aspirant)koper: De natuurlijke 

persoon of rechtspersoon, die 

deelneemt aan een Veiling, dan 

wel een Aanbod van van Leijen heeft 

ontvangen, dan wel zaken zal 

kopen of heeft gekocht;  

d. 

gevestigd te Veenendaal en 

kantoorhoudende aan de 

Parallelweg 125 te (3903 BG) 

Veenendaal en/of een aan haar 

gelieerde (rechts-)persoon die 

deze Voorwaarden van 

toepassing verklaart;   

e. Consument: een (Aspirant)koper 

die een natuurlijk persoon is en  

niet handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf;  

f. Derdengeldenrekening: de door 

de Stichting aangehouden 

derdengeldenrekening; 

g. Dienstverleningsovereenkomst: 

De tussen van Leijen en Wederpartij 

gesloten overeenkomst van 

opdracht als bedoeld in artikel 

7:400 BW en/of 

bemiddelingsovereenkomst in de 

zin van artikel 7:425 BW, 

waaronder, doch niet daartoe 

beperkt, waarbij van Leijen zich 

tegenover de Wederpartij heeft 

verplicht in opdracht van de 

Wederpartij tegen een geldelijke 

vergoeding diensten te 

verrichten, zoals het zich als 

bemiddelaar inspannen om een 

of meerdere 

Koopovereenkomsten tussen de 

Wederpartij en de 

(Aspirant)Koper tot stand te 

brengen en het verlenen van de 

daartoe overeengekomen 

werkzaamheden, het 

inventariseren en/of taxeren van 

een of meerdere Zaken of het 

verlenen van overige diensten;  

h. Inkoopovereenkomst: Een 

tussen van Leijen en de Wederpartij 

gesloten koopovereenkomst, 

waarin van Leijen zich heeft verplicht 

een of meerdere Zaken van de 

Wederpartij te kopen;  

i. Koopsom: In geval van een 

Veiling: het bedrag van de 

hoogste Bieding (in geval van 

mijning waarbij één of meer 

Kavels aan de mijner worden 

toegewezen vermeerderd met 

het bedrag waarop is gemijnd) 

zulks vermeerderd met de 

volgende bedragen: de 

Veilingkosten en de door de 

Koper verschuldigde 

omzetbelasting. Indien niet van 

een Veiling sprake is: de door de 

Koper voor één of meerdere 

Zaken geboden koopprijs 

vermeerderd met eventueel in 

rekening gebrachte kosten en de 

verschuldigde BTW  

j. Koopovereenkomst: Een 

koopovereenkomst tussen de 

Wederpartij enerzijds en 

(Aspirant)koper anderzijds;  

k. Stichting Derdengelden: de 

stichting Stichting Derdengelden 

Online Auctions, dan wel een 

door van Leijen nader aan te wijzen 

stichting derdengelden; 

l. Toewijzing: de uitdrukkelijke 

verklaring van van Leijen namens een 

Verkoper aan de (Aspirant)koper 

houdende de mededeling dat het 

gekochte tegen betaling van de 

Koopsom op een Veiling door de 

Verkoper definitief aan hem is 

toegewezen;  

m. Veiling: de openbare verkoop 

van één of meerdere Kavels in 

opdracht van de Wederpartij, al 

dan niet online en al dan niet in 

het kader van een executoriale 

verkoop;  

n. Veilingkosten of 

Veilingvergoeding: de door 

Wederpartij en/of 

(Aspirant)koper aan van Leijen 

verschuldigde bedragen in 

verband met de door van Leijen 

uitgevoerde 

(veiling)werkzaamheden;  

o. Vergoeding: de door de 

Wederpartij, in verband met de 

door van Leijen verleende diensten, 
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aan van Leijen verschuldigde 

vergoeding vermeerderd met 

door van Leijen doorberekende kosten 

waarop zij aanspraak maakt, 

vermeerderd met BTW;  

p. Verkoper: de natuurlijke of 

rechtspersoon die van Leijen opdracht 

heeft gegeven tot het in naam 

van en voor rekening van eerst 

vermelde natuurlijke of 

rechtspersoon, al dan niet als 

executant, verkopen of veilen 

van één of meerdere Zaken. In  

afwijking van de vorige volzin 

treedt van Leijen of een derde

slechts als Verkoper op indien dit 

nadrukkelijk in de 

Inkoopovereenkomst tussen 

van Leijen en Wederpartij is bepaald;  

q. Voorwaarden: deze algemene 

dienstverlenings- en 

inkoopvoorwaarden;  

r. Wederpartij: de natuurlijke of 

rechtspersoon met wie van Leijen

een Inkoop- en/of een 

Dienstverleningsovereenkomst 

heeft afgesloten  

s. Zaken: één of meer goederen in 

de zin van artikel 3:1 Burgerlijk 

Wetboek.  

 

Artikel 2; Toepasselijkheid; 

2.1  Deze Voorwaarden zijn van 

toepassing op iedere 

Dienstverlenings- en/ of 

Inkoopovereenkomst, alsmede 

alle daarmee verband houdende 

handelingen, zowel van 

voorbereidende als uitvoerende 

aard, en maken daarvan 

onverbrekelijk onderdeel uit. 

Partijen kunnen slechts schriftelijk 

van deze voorwaarden afwijken. 

De toepasselijkheid van door 

Wederpartij gehanteerde 

algemene of bijzondere 

voorwaarden worden uitdrukkelijk 

door van Leijen van de hand gewezen.  

2.2  van Leijen kan, naast deze 

Voorwaarden, bijzondere 

voorwaarden van toepassing 

verklaren op de rechtsverhouding 

tussen van Leijen en de Wederpartij. 

Indien en voorzover bijzondere 

voorwaarden van van Leijen strijdig zijn 

met deze Voorwaarden prevaleert 

het bepaalde in de bijzondere 

voorwaarden.  

2.3  van Leijen heeft het recht om deze 

Voorwaarden tussentijds te 

wijzigen. In dat geval maakt de 

gewijzigde versie van deze 

Voorwaarden deel uit van elke, na 

het moment van kennisgeving 

van de gewijzigde Voorwaarden 

aan de Wederpartij, tot stand 

gekomen overeenkomst en/of 

georganiseerde Veiling, tenzij de 

Wederpartij schriftelijk aan van Leijen 

laat weten, als gevolg van de 

gewijzigde Voorwaarden, de 

(raam)overeenkomst te willen 

beëindigen. De Wederpartij heeft 

het recht om de 

(raam)overeenkomst te 

beëindigen binnen drie dagen na 

kennisgeving van de gewijzigde 

Voorwaarden aan de Wederpartij, 

onverminderd de eventuele 

verplichtingen van Wederpartij uit 

hoofde van de in dat geval 

beëindigde (raam)overeenkomst 

die naar hun aard ook na 

beëindiging van de 

(raam)overeenkomst blijven 

gelden.  

 

Artikel 3; Acceptatie Algemene 

Veiling- en Verkoopvoorwaarden  

3.1  Wederpartij committeert zich aan 

het bepaalde in de door van Leijen 

gehanteerde Algemene Veiling- 

en Verkoopvoorwaarden, welke 

van toepassing zijn op iedere 

door van Leijen gehouden Veiling, 

iedere Offerte, ieder Aanbod, 

iedere uitnodiging tot het doen 

van een aanbod, iedere 

Toewijzing, iedere registratie door 

een (Aspirant)koper zoals 

vermeld in artikel 2.2 van de 

Algemene Veiling- en 

Verkoopvoorwaarden en iedere 

Koopovereenkomst, waarop van Leijen 

de Algemene Veiling- en 

Verkoopvoorwaarden van 

toepassing verklaart, tenzij voor 

zover hiervan schriftelijk is 

afgeweken.  

3.2  van Leijen kan niet garanderen dat de 

in de Algemene Veiling- en 

Verkoopvoorwaarden opgenomen 

exoneratieclausules onder alle 

omstandigheden geldig, 

onvernietigbaar, niet voor 

matiging of wijziging vatbaar en 

onaantastbaar zijn. Mocht een 

beroep van een (Aspirant)koper 

en/of een derde op nietigheid, 

vernietigbaarheid, matiging, 

wijziging en/of ongeldigheid van 

één of meerdere in de Algemene 

Veiling- en Verkoopvoorwaarden 

opgenomen exoneratieclausules 

slagen, dan geeft dit de 

Wederpartij generlei recht jegens 

van Leijen op vergoeding van de als 

gevolg daarvan door hem 

geleden en/of te lijden schade.  

 

Artikel 4; Algemeen  

4.1  Een 

Dienstverleningsovereenkomst  
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tussen van Leijen en de Wederpartij 

komt tot stand, doordat van Leijen zich 

verplicht tegen een vergoeding 

diensten in opdracht van 

Wederpartij te verrichten, zoals 

het zich als bemiddelaar 

inspannen om een of meerdere 

Koopovereenkomsten tussen de 

Wederpartij en de (Aspirant)koper 

tot stand te brengen, 

inventarisatie en/of taxatie van 

één of meerdere Zaken in 

opdracht van de Wederpartij en/of 

het verlenen van overige 

diensten. De 

Dienstverleningsovereenkomst 

wordt aangegaan voor 

onbepaalde tijd, tenzij anders is 

overeengekomen.  

4.2  Voor zover van Leijen zich in een 

Dienstverleningsovereenkomst 

verplicht om in naam van en voor 

rekening van de Wederpartij één 

of meerdere Zaken te verkopen, 

geldt dat de Wederpartij aan van Leijen 

een onherroepelijke volmacht 

verschaft om naar eigen inzicht in 

naam van de Wederpartij de 

daartoe benodigde 

werkzaamheden uit te voeren, 

waarbij de Wederpartij generlei 

voorbehoud maakt, zoals 

bijvoorbeeld ten aanzien van de 

Koopsom, tenzij zulks vooraf 

schriftelijk uitdrukkelijk is 

overeengekomen. 

4.3  Voor een door van Leijen in opdracht 

van de Wederpartij opgesteld 

taxatierapport geldt dat de daarin 

vermelde taxatiewaarde een 

schatting van de waarde betreft, 

rekening houdende met onder 

meer de ouderdom, de staat, de 

kwaliteit , de courantheid van de 

betreffende getaxeerde Zaken.  

4.4  Een Inkoopovereenkomst komt 

tot stand doordat van Leijen zich 

schriftelijk verplicht tot koop en 

afname van één of meerdere 

Zaken of diensten van de 

Wederpartij.  

4.5  Wederpartij heeft geen 

zeggenschap over de wijze 

waarop een 

Dienstverleningsovereenkomst 

door van Leijen wordt uitgevoerd.  

4.6  Wederpartij staat ervoor in dat 

Wederpartij bevoegd is tot het 

aangaan van een Inkoop- en/of 

een 

Dienstverleningsovereenkomst en 

tot het verstrekken van de daarin 

opgenomen opdrachten, in het 

bijzonder de opdracht tot het 

houden van de Veiling.  

4.7  Wederpartij garandeert dat hij 

bevoegd is tot het in ontvangst 

nemen van van Leijen van de 

opbrengsten uit hoofde van een 

Inkoop- en/of 

Dienstverleningsovereenkomst 

onder vermindering van de aan 

van Leijen Auctions toekomende 

vergoeding(en).  

4.8  In geval van schending van het 

bepaalde in voornoemde artikelen 

4.6 en 4.7 zal Wederpartij van Leijen 

vrijwaren en op eerste verzoek 

schadeloosstellen voor alle 

schade en kosten die daarvan het 

gevolg zijn. 

4.9  Indien door van Leijen een 

overeenkomst wordt gesloten met 

meer dan één Wederpartij, is elk 

der Wederpartijen hoofdelijk 

verbonden voor de nakoming van 

de verplichtingen onder de 

betreffende overeenkomst. 

  

Artikel 5; Verplichtingen van Leijen  

5.1  Ten aanzien van de 

Dienstverleningsovereenkomst 

geldt dat van Leijen zich zal inspannen 

om de overeengekomen 

werkzaamheden naar beste 

kunnen uit te voeren. Deze 

verplichting heeft het karakter van 

een inspanningsverplichting, 

omdat geen garantie gegeven 

wordt met betrekking tot het 

resultaat van de door van Leijen 

geleverde dienst. Tenzij 

schriftelijk anders 

overeengekomen heeft van Leijen te 

allen tijde het recht 

werkzaamheden benodigd voor 

het voldoen aan de op haar 

rustende verplichtingen onder de 

Dienstverleningsovereenkomst 

door derden te laten uitvoeren.  

5.2  van Leijen houdt de Wederpartij 

desgevraagd op de hoogte van 

ontwikkelingen c.q. vorderingen 

ten aanzien van de uitvoering van 

de Dienstverleningsovereenkomst 

5.3  In geval van een Veiling en/of 

onderhandse verkoop door van Leijen 

van Zaken aan derden, zal van Leijen 

de in de Algemene Veiling- en 

Verkoopvoorwaarden opgenomen 

veiling- c.q. verkoopprocedure in 

acht nemen, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen met de 

Wederpartij.  

 

Artikel 6; Verplichtingen Wederpartij  

6.1  In aanvulling op hetgeen 

overigens schriftelijk tussen van Leijen 

en Wederpartij is 

overeengekomen, is de 

Wederpartij verplicht:  

a. om op eerste verzoek van 

van Leijen deze te informeren 

over de herkomst van de 

Zaken, waarbij van Leijen zich het 
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recht voorbehoudt om op 

basis van de door 

Wederpartij al dan niet 

verstrekte informatie te allen 

tijde af te zien van 

veiling/verkoop dan wel 

over te gaan tot 

teruggave/beëindiging van 

de Inkoop- en/of 

Dienstverleningsovereenko

mst zonder dat dit leidt tot 

schadeplichtigheid of 

financiële compensatie;  

b.  voorafgaand aan het ter 

beschikking stellen van 

zaken aan van Leijen de Zaken te 

onderzoeken op gebreken;  

c.  na het verrichten van het 

onderzoek onder b. alle aan 

hem bekende zichtbare en 

onzichtbare gebreken en 

bijzondere lasten of 

beperkingen met betrekking 

tot de Zaken, beletselen die 

maken dat niet wordt 

voldaan aan de eisen die 

mogen worden gesteld aan 

een normaal gebruik en /of 

handelsdoeleinden, 

bekendheid met niet-

kredietwaardigheid van een 

(Aspirant)koper, 

onjuistheden en 

onvolledigheden in de door 

van Leijen op haar website, de 

veilingcatalogus of 

anderszins aan 

(Aspirant)kopers verstrekte 

inlichtingen en 

aanduidingen en gebreken 

in de 

beschikkingsbevoegdheid 

aan de zijde van de 

Wederpartij met betrekking 

tot de te verkopen Zaken, 

onverwijld aan van Leijen te 

berichten;  

d.  ervoor zorg te dragen dat 

alle informatie op 

gegevensdragers en andere 

zaken, die niet bestemd is 

voor de (Aspirant)Koper te 

(doen) verwijderen;  

e.  ervoor te zorgen dat van Leijen 

op eerste verzoek in de 

gelegenheid wordt gesteld 

de beschikking te verkrijgen 

over de te verkopen Zaken;  

f.  de aan van Leijen ter beschikking 

gestelde Zaken voor haar 

rekening en risico afdoende 

te verzekeren en verzekerd 

te houden tegen de 

gebruikelijke risico’s, 

waaronder, doch niet 

daartoe beperkt, brand, 

diefstal, het al dan niet 

volledig tenietgaan en 

schade;  

g.  in geval een Curator als 

Verkoper optreedt 

onverwijld na verkrijging van 

toestemming van de 

Rechter-Commissaris deze 

toestemming schriftelijk aan 

van Leijen te berichten, met dien 

verstande dat in geval van 

een Veiling deze 

toestemming geacht wordt 

te zijn verleend op het 

moment dat de Curator van Leijen 

opdracht geeft de Zaak te 

veilen en dat de Curator 

daarvoor instaat;  

h.  alle gegevens, inlichtingen 

en bescheiden te 

verstrekken die nodig zijn 

voor een goede uitvoering 

van de met van Leijen gesloten 

overeenkomst(en), zulks 

binnen een termijn van 14 

dagen na het verzoek 

daartoe van van Leijen, tenzij 

uitdrukkelijk een andere 

termijn door van Leijen is 

aangegeven;  

i.  van Leijen gelegenheid te bieden 

de aan van Leijen ter beschikking 

gestelde Zaken ten 

behoeve van de 

(voorbereiding op de) 

Verkoop en/ of Veiling te 

gebruiken, waarbij de 

exoneratie en vrijwaring, 

zoals omschreven in artikel 

11 en 12 van deze 

Voorwaarden, gelden; en  

j.  zich te onthouden van 

activiteiten en handelingen 

die van Leijen bij de uitvoering 

van de 

Dienstverleningsovereenko

mst kunnen belemmeren.  

6.2  Wederpartij staat in voor de 

juistheid en de volledigheid van 

de door haar aan van Leijen ter 

beschikking gestelde gegevens, 

inlichtingen en bescheiden en de 

juistheid en de volledigheid van 

de door Wederpartij verstrekte 

gegevens en garandeert dat de 

Zaken voldoen aan het 

conformiteitsvereiste zoals 

bedoeld in artikel 7:17 BW, 

alsmede aan nationale en 

internationale wetgeving en 

voorschriften.  

6.3  van Leijen is gevolmachtigd en 

gerechtigd Zaken die via de 

Veiling te koop zijn aangeboden 

doch niet zijn verkocht, namens 

de Wederpartij onderhands te 

verkopen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming en/ of 

goedkeuring van de Wederpartij, 
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alsmede namens de Wederpartij 

middels de Veiling gesloten 

overeenkomsten te ontbinden dan 

wel op andere wijze aan te tasten 

en namens de Wederpartij de 

hierop betrekking hebbende Zaak 

opnieuw ter veiling aan te  

bieden dan wel onderhands te 

verkopen tegen een door van Leijen 

vast te stellen Koopsom. Voor 

zover de Zaak geen waarde 

vertegenwoordigt is van Leijen 

gerechtigd en gevolmachtigd 

deze Zaak voor rekening van de 

Wederpartij af te voeren c.q. te 

verwijderen dan wel om niet over 

te dragen aan een derde, zonder 

dat voorafgaande toestemming of 

goedkeuring van de Wederpartij 

nodig is.  

6.4  Wederpartij zal alle direct en/of 

indirect door middel van de door 

van Leijen uitgevoerde dienstverlening 

verkregen informatie (waaronder 

maar niet beperkt tot gegevens 

met betrekking tot 

(Aspirant)kopers) vertrouwelijk 

behandelen. Wederpartij zal deze 

gegevens niet zonder 

toestemming van van Leijen gebruiken 

noch op enige wijze zonder 

voorafgaande toestemming van 

van Leijen aan derden ter beschikking 

stellen. Indien Wederpartij 

optreedt als tussenpersoon in 

opdracht van een achterliggend 

derde zal Wederpartij van Leijen 

hierover bij het aangaan van de 

Dienstverleningsovereenkomst 

schriftelijk informeren en zal 

Wederpartij er in dat geval voor 

zorgdragen dat ook deze 

achterliggende derde jegens van Leijen 

gebonden is aan de afspraken 

zoals neergelegd in deze 

Algemene Voorwaarden. Het 

voornoemde laat onverlet de 

gebondenheid van Wederpartij 

jegens van Leijen aan deze Algemene 

Voorwaarden, in het bijzonder dit 

artikel 6.4. In geval van schending 

van het bepaalde in  

dit artikel 6.4 zal Wederpartij van Leijen 

terzake vrijwaren en op eerste 

verzoek schadeloosstellen voor 

alle schade en kosten die hiervan 

het gevolg zijn.  

6.5  In het bijzonder zal Wederpartij 

niet, behoudens met toestemming 

en tussenkomst van van Leijen, 

(Aspirant)kopers die deel hebben 

genomen aan een door van Leijen in 

opdracht van Wederpartij 

georganiseerde Veiling 

benaderen voor doeleinden die 

direct of indirect concurreren met 

de veiling- en verkoopdiensten 

die van Leijen aanbiedt, waaronder in 

ieder geval wordt verstaan het ter 

verkoop aanbieden van Zaken 

aan (Aspirant-)kopers. 

Wederpartij en van Leijen komen voorts 

overeen dat in voorkomend geval 

alle databankrechten in verband 

met gegevens van 

(Aspirant)kopers die door deze 

(Aspirant)kopers aan van Leijen ter 

beschikking zijn gesteld, (blijven) 

rusten bij van Leijen.  

 

Artikel 7; Einde 

Dienstverleningsovereenkomst  

7.1  Een tussen van Leijen en Wederpartij 

gesloten 

Dienstverleningsovereenkomst 

eindigt in de volgende gevallen:  

a.   de aan van Leijen onder de 

Dienstverleningsovereenkoms

t verstrekte opdracht tot het 

verkopen van Zaken is 

vervuld op het moment dat de 

beoogde 

Koopovereenkomst(en) met 

(Aspirant)kopers tot stand 

gekomen zijn, dan wel indien 

van Leijen heeft geconstateerd dat 

het niet mogelijk is door de 

Wederpartij ter 

verkoop/veiling aangeboden 

Zaken tegen een reële 

Koopsom te verkopen/veilen. 

Hieruit volgt onder meer, doch 

niet daartoe beperkt, dat van Leijen 

niet gehouden is over te gaan 

tot incasso van een Koopsom 

en/ of schade indien deze niet 

op de gebruikelijke wijze 

binnen de daarvoor geldende 

betalingstermijn is voldaan, 

tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen;  

b.   beëindiging van de onder de 

Dienstverleningsovereenkoms

t aan van Leijen verstrekte opdracht 

door de Wederpartij;  

c.  teruggaaf van de 

Dienstverleningsovereenkoms

t door van Leijen aan de 

Wederpartij op grond van 

gewichtige redenen, 

waaronder maar niet beperkt 

tot de situatie genoemd in 

artikel 6.1 onder a en met 

dien verstande dat in dat 

geval van 

teruggaaf/beëindiging op 

grond van het in dit artikel 7 

bepaalde van Leijen nimmer 

gehouden is een 

schadevergoeding aan de 

Wederpartij te voldoen en/ of 

reeds ontvangen 

Vergoedingen behoeft te 

restitueren aan de 

Wederpartij;  
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d.   indien zich omstandigheden 

voordoen, welke van dien 

aard zijn dat de uitvoering van 

de 

Dienstverleningsovereenkoms

t door van Leijen onmogelijk, dan 

wel dermate bezwaarlijk en/of 

onevenredig kostbaar wordt 

dat naleving van de 

Dienstverleningsovereenkoms

t in redelijkheid niet meer 

gevergd kan worden, in welk 

geval van Leijen gerechtigd is 

kosteloos de 

Dienstverleningsovereenkoms

t te ontbinden; en  

e.   op de wettelijk toegestane 

wijzen van beëindiging, met 

inachtneming van de 

daarvoor geldende 

voorwaarden, voor zover 

daarvan in deze Voorwaarden 

niet wordt afgeweken.  

 

Artikel 8; Vergoeding 

verschuldigd door Wederpartij  

8.1 In afwijking van een 

overeengekomen 

betalingstermijn, wordt de 

tussen van Leijen en de Wederpartij 

overeengekomen  

Vergoeding geheel terstond 

opeisbaar zodra een of 

meerdere van de volgende 

gevallen zich voordoen:  

a. niet-, niet tijdige of niet 

behoorlijke nakoming 

door de Wederpartij van 

enige verplichting uit 

hoofde van de tussen 

van Leijen en de  

 Wederpartij gesloten 

 overeenkomst, en  

b.    eigen aangifte van, 

 verzoek tot, of verlening 

van faillissement of aanvraag 

tot het verkrijgen van, of 

verlening van surséance van 

betaling van de Wederpartij of 

een daarmee vergelijkbare 

buitenlandse 

insolventieprocedure of 

situatie. 

8.2 Voorzover schriftelijk niet 

anders is overeengekomen, is 

de Wederpartij gehouden de 

bijkomende kosten die van Leijen 

gemaakt heeft ter uitvoering van 

haar verplichtingen onder de 

met de Wederpartij gesloten 

Dienstverleningsovereenkomst 

aan van Leijen te betalen, zulks 

binnen 14 dagen na ontvangst 

door de Wederpartij van een 

factuur ter zake. Het 

voorgaande geldt ook indien de 

Wederpartij een aan van Leijen 

verstrekte opdracht intrekt, in 

het geval dat van Leijen wegens 

gewichtige redenen de door de 

Wederpartij aan van Leijen verstrekte 

opdracht teruggeeft en in geval 

van ontbinding van de met van Leijen 

gesloten overeenkomst door 

van Leijen. Onder bijkomende kosten 

zijn bijvoorbeeld begrepen (niet-

limitatief): legeskosten, 

opslagkosten, vervoerskosten, 

kosten in verband met 

kadastraal onderzoek, 

reiskosten etc.  

8.3  De tussen van Leijen en de 

Wederpartij in verband met 

bemiddeling bij de 

totstandkoming van 

Koopovereenkomst(en) 

overeengekomen Vergoeding is 

verschuldigd, zulks ongeacht of 

van Leijen er in slaagt de door de 

Wederpartij  

aangeboden Zaken te 

verkopen/Veilen aan 

(Aspirant)kopers en/ of de 

Koopsom is voldaan, tenzij voor 

zover in rechte onherroepelijk 

komt vast te staan dat sprake is 

van wanprestatie door van Leijen.  

8.4  In het geval dat de Wederpartij 

een aan van Leijen verstrekte 

opdracht intrekt, in het geval dat 

van Leijen wegens gewichtige 

redenen de door de Wederpartij 

aan van Leijen verstrekte opdracht 

teruggeeft en in geval van 

ontbinding van de met van Leijen 

gesloten overeenkomst door 

van Leijen, blijft de door van Leijen met de 

Wederpartij overeengekomen 

Vergoeding onverminderd 

verschuldigd door de 

Wederpartij aan van Leijen na 

intrekking, teruggaaf dan wel 

ontbinding van de opdracht. 

Voor zover de overeengekomen 

Vergoeding een percentage van 

de Koopsom betreft, wordt in 

dat geval de door van Leijen met de 

Wederpartij overeengekomen 

Vergoeding vervangen door het 

overeengekomen percentage, 

waarbij in plaats van de 

Koopsom de door van Leijen vast te 

stellen getaxeerde onderhandse 

verkoopwaarde zal treden, 

zulks vermeerderd met de door 

van Leijen in verband met de tussen 

van Leijen en de Wederpartij gesloten 

overeenkomst reeds gemaakte 

kosten.  

 

Artikel 9; Betaling  

9.1 In geval van een Veiling en/of 

verkoop van Zaken door van Leijen 

(in naam van en voor 

rekening van de Wederpartij) 
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zal van Leijen de door de 

(Aspirant)kopers te betalen 

Koopsommen en overige door 

(Aspirant)kopers 

verschuldigde bedragen 

factureren. Daarbij zal er door 

van Leijen gebruik worden gemaakt 

van een Stichting 

Derdengelden die een 

Derdengeldrekening zal 

beheren waarop 

(Aspirant)kopers op een 

Veiling de Koopprijs en 

eventueel andere 

verschuldigde bedragen 

bevrijdend kunnen betalen. 

9.2 De Stichting Derdengelden zal 

de van (Aspirant)kopers op 

een Veiling ontvangen 

bedragen beheren met 

inachtneming van het 

bepaalde in dit artikel 9 en met 

inachtneming van het 

bepaalde in de 

“OVEREENKOMST  BEHEER 

DERDENGELDEN” waaraan 

Wederpartij zich committeert. 

9.3 Bedragen die een 

(Aspirant)koper verschuldigd 

is  aan  van Leijen  (waaronder  maar 

niet  beperkt  tot  veilingkosten) 

zullen door de Stichting 

Derdengelden  ten behoeve 

van van Leijen worden gehouden op 

de Derdengeldenrekening. 

Het  voorgaande  laat  onverlet 

dat  van Leijen zich het recht 

voorbehoudt om die bedragen 

separaat te factureren aan 

(Aspirant)koper. 

9.4 Bedragen die een 

(Aspirant)koper verschuldigd 

is aan Wederpartij zullen door 

de Stichting Derdengelden na 

levering van de Zaken ten 

behoeve  van  de  Wederpartij 

worden gehouden op de 

Derdengeldrekening  met  dien 

verstande  dat  Wederpartij  er 

reeds nu voor alsdan mee 

instemt dat: 

• bedragen die de 

Wederpartij 

verschuldigd is of zal 

worden aan van Leijen al dan 

niet op verzoek van van Leijen 

worden verrekend met 

bedragen die ten 

behoeve van de 

Wederpartij op de 

Derdengeldenrekening 

worden aangehouden, 

welke bedragen 

voorafgaand aan de 

uitkering aan 

Wederpartij op de uit te 

keren bedragen in 

mindering worden 

gebracht; 

• uitkering van gelden aan 

de Wederpartij 

uitsluitend zal 

plaatsvinden uit de 

bedragen die van de 

(Aspirant)kopers 

daadwerkelijk zijn 

ontvangen op de 

Derdengeldenrekening 

na  aftrek  van  alle  door 

Wederpartij aan van Leijen 

verschuldigde 

bedragen. Wederpartij 

stemt  in  met  de  in  dit 

artikel 9 

overeengekomen wijze 

van verrekening door de 

Stichting Derdengelden 

aan van Leijen; 

• de op de door de 

Stichting Derdengelden 

aangehouden 

bankrekening(en) 

eventueel  gerealiseerde 

rente over de in beheer 

gegeven  bedragen  aan 

van Leijen toekomen; 

• van Leijen gerechtigd is om 

namens Wederpartij (i) 

aan de Stichting 

Derdengelden de 

instructie te geven en al 

het overige 

noodzakelijke te doen 

om gelden die ten 

behoeve van de 

Wederpartij op de 

Derdengeldenrekening 

worden beheerd terug te 

betalen aan een 

(Aspirant)koper en (ii) 

om geretourneerde 

goederen  weer  namens 

Wederpartij en voor 

rekening en risico van 

Wederpartij in ontvangst 

te nemen. Wederpartij 

verleent hierbij reeds nu 

voor alsdan aan van Leijen 

een  onherroepelijke  en 

onvoorwaardelijke 

volmacht om namens 

Wederpartij aan het 

voorgaande uitvoering 

te geven. van Leijen is 

bevoegd, maar niet 

verplicht om 

(bijvoorbeeld in het 

kader van de 

afhandeling van 

klachten) van deze 

volmacht gebruik te 

maken. 

9.5 Wederpartij stemt ermee in dat 

de Stichting Derdengelden 

niet  eerder  gehouden  is  om 
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gelden uit te keren aan 

Wederpartij dan na een 

instructie daartoe van van Leijen, 

waarbij  er  in  dat  geval  een 

betalingstermijn  geldt  van  ten 

minste 15 kalenderdagen. 

9.6 Wederpartij stemt er voorts 

mee in dat van Leijen in ieder geval 

niet gehouden is tot het geven 

van voornoemde instructie (en 

de Stichting Derdengelden 

niet gehouden is tot uitkering) 

indien  (i)  er  beslag  is  gelegd 

onder de Stichting 

Derdengelden ten laste van 

Wederpartij, (ii) indien 

onduidelijk is aan wie er 

bevrijdend kan worden 

uitgekeerd, (iii) indien een 

(Aspirant)koper of derde de 

Stichting  Derdengelden  en/of 

van Leijen heeft gesommeerd om 

niet tot (medewerking aan) 

een uitkering over te gaan, (iii) 

indien er naar het redelijk 

oordeel van van Leijen sprake is van 

zwaarwegende redenen die 

aan  een  uitkering  in  de  weg 

staan.  Indien  één  van  de  in 

artikel 9.6 genoemde situaties 

zich voordoet, zal de Stichting 

Derdengelden niet eerder 

gehouden zijn tot uitkering dan 

nadat in een rechterlijke 

procedure tussen Wederpartij, 

Stichting Derdengelden en 

van Leijen bij een in kracht van 

gewijsde gegane rechterlijke 

uitspraak  of  bij  overeenkomst 

tussen deze partijen is 

bepaald dat uitkering aan 

Wederpartij dient plaats te 

vinden. 

9.7 Tenzij schriftelijk anders wordt 

overeengekomen, zal een 

uitkering van gelden aan 

Wederpartij uitsluitend 

plaatsvinden op de in dit artikel 

9  overeengekomen  wijze  via 

de Stichting Derdengelden 

waarbij  er  op  van Leijen  jegens  de 

Wederpartij geen enkele 

zelfstandige verplichting rust 

om gelden uit te keren. 

9.8 Het  bepaalde  in  dit  artikel  9 

geldt voor de Stichting 

Derdengelden als 

onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk 

derdenbeding waarop door de 

Stichting  te  allen  tijde  jegens 

Wederpartij en van Leijen een 

beroep kan worden gedaan. 

9.9 De van (Aspirant)kopers 

ontvangen en aan de 

Wederpartij doorbetaalde 

BTW, zal de Wederpartij 

binnen  de  daarvoor  geldende 

termijn aan de Belastingdienst 

afdragen. De Wederpartij 

vrijwaart van Leijen  en de Stichting 

Derdengelden  voor  eventuele 

aanspraken van de 

Belastingdienst jegens van Leijen 

en/of jegens de Stichting 

Derdengelden  met  betrekking 

tot de ten behoeve van de 

Wederpartij in beheer 

gehouden gelden. 

9.10 Wederpartij  verklaart  middels 

ondertekening van de 

Dienstverleningsovereenkoms

t  bevoegd  te  zijn  tot  het  in 

ontvangst nemen van de in dit 

artikel 9 bedoelde betalingen.  

9.11 Wederpartij dient de door haar 

aan van Leijen verschuldigde 

bedragen uiterlijk binnen 

veertien dagen na de 

factuurdatum aan van Leijen te 

hebben betaald op de door 

van Leijen  aangegeven  wijze  en  in 

de door van Leijen aangegeven 

valuta. Na het verstrijken van 

veertien dagen na de 

factuurdatum, zonder dat 

volledige betaling heeft 

plaatsgevonden, is de 

Wederpartij van rechtswege in 

verzuim. De Wederpartij is 

vanaf het moment van in 

verzuim treden over het 

opeisbare bedrag een rente 

verschuldigd gelijk aan de 

wettelijke rente + 2%, tenzij de 

tussen van Leijen en Wederpartij 

gesloten overeenkomst 

kwalificeert als een 

handelsovereenkomst als 

bedoeld in artikel 6:119a BW. 

In  laatstgenoemd  geval  is  de 

wettelijke  handelsrente  zoals 

bedoeld  in  artikel  6:119a  BW 

verschuldigd door de 

Wederpartij aan van Leijen. 

9.12 Het hiervoor bepaalde in 

artikel  9.11  laat  onverlet  dat 

van Leijen gerechtigd is om de door 

Wederpartij aan van Leijen 

verschuldigde bedragen in 

mindering te doen brengen op 

de gelden die ten behoeve van 

Wederpartij  door  de  Stichting 

Derdengelden worden 

beheerd, met inachtneming 

van het daarover bepaalde in 

artikel 9.4. 

9.13 van Leijen kan, naast het bepaalde 

in dit artikel, schriftelijk 

bijzondere 

betalingsvoorwaarden 

opnemen. De Wederpartij is in 

dat  geval  aan  de  bijzondere 

betalingsvoorwaarden 

gebonden. Indien en 
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voorzover bijzondere 

betalingsvoorwaarden strijdig 

zijn  met  het  bepaalde  in  dit 

artikel, prevaleert het 

bepaalde in de bijzondere 

betalingsvoorwaarden.  

9.14  Alle termijnen waaraan de 

Wederpartij zich dient te 

houden, moeten worden 

beschouwd als fatale 

termijnen, zodat de 

Wederpartij bij overschrijding 

daarvan zonder nadere 

ingebrekestelling in verzuim 

zal zijn.  

9.15  Door de Wederpartij gedane 

betalingen strekken steeds ter 

afdoening in de eerste plaats 

van alle verschuldigde rente 

en kosten, en in de tweede 

plaats van opeisbare facturen 

die het langst open staan, 

zelfs al vermeldt de 

Wederpartij dat de voldoening 

betrekking heeft op een latere 

factuur.  

9.16  Indien van Leijen 

invorderingsmaatregelen treft 

tegen de Wederpartij die in 

verzuim is komen de kosten, 

vallende op die invordering - 

met een minimum van 10% 

van het openstaande bedrag - 

ten laste van de Wederpartij.  

 

Artikel 10; Verrekening  

10.1 van Leijen is te allen tijde gerechtigd 

de door Wederpartij aan van Leijen 

verschuldigde bedragen te 

verrekenen met de bedragen 

die de Stichting Derdengelden 

(of in voorkomend geval van Leijen) 

ten behoeve van Wederpartij 

onder zich heeft, bijvoorbeeld 

bedragen die van Leijen of de 

Stichting Derdengelden onder 

zich heeft uit hoofde van veiling- 

en/of verkoopopbrengst van 

door van Leijen in naam van de 

Wederpartij geveilde c.q. 

verkochte Zaken.  

10.2  Betaling door Wederpartij aan 

BVA dient plaats te vinden 

zonder dat de Wederpartij een 

beroep kan doen op korting of 

verrekening, zulks voor zover 

de wet dit toelaat.  

 

Artikel 11; Aansprakelijkheid  

11.1 Iedere aansprakelijkheid van 

van Leijen is uitgesloten, behoudens 

opzet of bewuste roekeloosheid 

van van Leijen of van haar 

leidinggevenden. Indien en 

voorzover rechtens anders 

geoordeeld zou worden, is de 

aansprakelijkheid van van Leijen, indien 

en voorzover na toepassing van 

de overige bepalingen uit deze 

Voorwaarden nog resterend: 

11.1.1 beperkt tot het bedrag  

 van de door de 

 verzekeraar gedane 

 uitkering indien en 

 voorzover de 

 aansprakelijkheid door 

 een  

 aansprakelijkheidsverz

 ekering wordt gedekt 

 en de verzekeraar tot 

 uitkering over gaat; of, 

 indien de verzekeraar 

 in enig geval niet tot 

 een uitkering overgaat 

 of de schade niet door 

 de verzekering wordt 

 gedekt:  

11.1.2 beperkt tot maximaal 

het netto factuurbedrag 

dat door van Leijen aan de 

Wederpartij in rekening 

is gebracht of zal 

worden gebracht in 

verband met de 

uitvoering van de 

opdracht of een 

onderdeel daarvan  indien 

de 

aansprakelijkheid 

verband houdt met een 

onderdeel van de 

overeengekomen 

opdracht.  

11.2 De aansprakelijkheid van van Leijen 

voor indirecte schade is 

uitgesloten, zoals maar niet 

beperkt tot: schade wegens 

winstderving, omzetderving, 

verminderde goodwill, gemiste 

besparingen, schade door 

bedrijfsstagnatie, schade als 

gevolg van verminking, 

vernietiging of verlies van 

gegevens.  

11.3  van Leijen is voorts niet aansprakelijk 

voor schade die is veroorzaakt 

door of het gevolg is van 

onvolledigheid en/of onjuistheid 

van de door de Wederpartij aan 

van Leijen verstrekte gegevens, 

inlichtingen en bescheiden. 

van Leijen is evenmin aansprakelijk 

voor schade die veroorzaakt is 

door of het gevolg is van de 

aanwezigheid van alle denkbare 

informatie op de zaken, 

waaronder gegevensdragers, 

ook al is aan van Leijen opdracht 

gegeven om deze informatie te 

verwijderen.  

11.4  Voor zover van Leijen van de 

Wederpartij opdracht heeft 

gekregen Zaken te beheren, op 

te slaan dan wel in 

bewaarneming te nemen, is 
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van Leijen nimmer aansprakelijk voor 

welke schade dan ook aan deze 

Zaken en/ of de onroerende 

zaken waarin deze zaken zich 

bevinden, waarbij geldt dat de 

Wederpartij gehouden is de 

zaken deugdelijk en afdoende 

te verzekeren en verzekerd te 

houden, zoals opgenomen in 

artikel 6 lid 1 onder e van deze 

Voorwaarden. 

11.5 Voorzover uitsluiting van 

aansprakelijkheid rechtens is 

toegestaan, is van Leijen niet 

aansprakelijk voor schade die is 

veroorzaakt door hulppersonen 

en/of hulpzaken.  

11.6 Onverminderd een eventueel 

kortere vervaltermijn op grond 

van het bepaalde in artikel 6:89 

van het Burgerlijk Wetboek, 

vervalt elk vorderingsrecht van 

de Wederpartij op van Leijen in ieder 

geval na verloop van twee (2) 

maanden nadat het gebrek in 

de prestatie zich heeft 

voorgedaan ,tenzij de 

Wederpartij binnen deze termijn 

een procedure bij de bevoegde 

rechter aanhangig heeft 

gemaakt.  

 

Artikel 12.1; Vrijwaring  

12.1  In aanvulling op hetgeen 

schriftelijk is overeengekomen, 

geldt dat de Wederpartij van Leijen 

uitdrukkelijk vrijwaart en 

schadeloosstelt voor alle 

toekomstige en reeds geleden 

schade en overige aanspraken 

van van Leijen en derden, 

veroorzaakt door en/of verband 

houdende met zichtbare of 

verborgen gebreken, 

(rechts)gebreken en 

beperkingen, incompleetheid, 

ondeugdelijkheid, onjuiste 

aantallen, niet-correcte werking, 

onbruikbaarheid, 

onverkoopbaarheid van Zaken, 

niet voldoening aan het doel 

waarvoor en/of de 

verwachtingen waarmee de 

(Aspirant)koper of overige 

derden de Zaken hebben 

gekocht, het bestaan van 

rechten of aanspraken van 

derden en/of de onmogelijkheid 

tot overdracht van Zaken aan 

(Aspirant)koper of overige 

derden, alle gevolgschade 

daarbij inbegrepen.  

112.2  De Wederpartij vrijwaart van Leijen 

en de Stichting Derdengelden 

voor alle aanspraken van van Leijen 

en de Stichting Derdengelden, 

waaronder onder meer 

begrepen alle schade, kosten, 

uitgaven en boetes, die derden 

lijden c.q. verschuldigd zijn als 

gevolg van of in verband met 

enig handelen of nalaten door 

van Leijen of door haar 

ingeschakelde derden, voor 

zover deze door de uitvoering 

van de overeenkomst is en/of 

zal worden toegebracht en te 

wijten is aan opzet of grove 

nalatigheid van de Wederpartij, 

het personeel van de 

Wederpartij, door de 

Wederpartij ingeschakelde 

derden en/of leveranciers.  

112.3  De Wederpartij vrijwaart van Leijen 

voor alle aanspraken van van Leijen 

en derden, waaronder begrepen 

alle schade, uitgaven en 

boetes, die derden lijden c.q. 

verschuldigd zijn als gevolg van 

of in verband met het (feitelijk) 

gebruik van de zaken in het 

kader van de voorbereiding op 

de Veiling en gedurende de 

Veiling, schade als gevolg van 

slijtage door gebruik daaronder 

begrepen.  

112.4  De Wederpartij vrijwaart van Leijen 

voor alle aanspraken van van Leijen 

en derden, waaronder begrepen 

alle schade, uitgaven en 

boetes, die derden lijden c.q. 

verschuldigd zijn als gevolg van 

of in verband met het beheer 

door van Leijen over de Zaken, 

daaronder begrepen de 

onroerende zaken waarin de 

Zaken zich bevinden, 

bewaarneming en opslag.  

112.5  De Wederpartij vrijwaart van Leijen 

voor alle aanspraken van van Leijen 

en derden, waaronder onder 

meer begrepen alle schade, 

kosten, uitgaven en boetes, die 

derden lijden c.q. verschuldigd 

zijn, (i) die niet betreffen directe 

schade of (ii) die het bedrag 

zoals bedoeld in artikel 11.1 te 

boven gaan. Voorts vrijwaart de 

Wederpartij van Leijen voor alle 

aanspraken van derden als 

gevolg van een gebeurtenis, die 

op basis van deze 

overeenkomst geen 

aansprakelijkheid van van Leijen 

jegens de Wederpartij zou 

kunnen opleveren.  

 

Artikel 13;Geschilbeslechting; 

toepasselijk recht  

13.1 In afwijking van de wettelijke 

regels voor de bevoegdheid 

van de burgerlijke rechter zal 

elk geschil tussen de  

Wederpartij en van Leijen, in geval 

de rechtbank bevoegd is, in 
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eerste aanleg beslecht 

worden door de bevoegde 

rechter van de Rechtbank 

Gelderland, zittingsplaats 

Arnhem. van Leijen blijft echter 

bevoegd een geschil voor te 

leggen aan de volgens de wet 

of het toepasselijke 

internationale verdrag 

bevoegde rechter.  

13.2  Op deze algemene 

Dienstverlenings- en 

Inkoopvoorwaarden en elke 

overeenkomst tussen van Leijen en 

Wederpartij is  

Nederlands recht van 

toepassing.  

 

Artikel 14; Vertalingen  

14.1  In geval van verschillen 

tussen vertalingen van deze 

Algemene Dienstverlenings- 

en Inkoopvoorwaarden en de 

Nederlandse tekst van de 

voorwaarden, prevaleert de 

Nederlandse tekst.  

 

Artikel 15; Slotbepalingen  

15.1  Indien een bepaling in deze 

Algemene Inkoop-en 

Dienstverleningsvoorwaarden 

ten behoeve van een derde, 

zoals de in deze Algemene 

Inkoop-en 

Dienstverleningsvoorwaarden 

genoemde Stichting 

Derdengelden, is opgenomen, 

geldt die bepaling ten aanzien 

van die derde als een 

onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk 

derdenbeding waarop door 

die derde jegens de 

Wederpartij een beroep kan 

worden gedaan. 

15.2 Indien en voor zover enig 

bepaling van deze algemene 

voorwaarden nietig is of 

vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van deze 

algemene voorwaarden 

onverminderd van kracht 

blijven. De nietige c.q. 

vernietigde bepaling zal in dat 

geval 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.  

15.3  Indien enige bepaling van de 

overeenkomst tussen 

Wederpartij en van Leijen (inclusief 

de bepalingen van deze 

algemene voorwaarden voor 

zover die daarvan deel 

uitmaken) ongeldig, onwettig 

of onuitvoerbaar is, dan zal dit 

de geldigheid, wettigheid en 

uitvoerbaarheid van de 

overige bepalingen op geen 

enkele wijze aantasten of 

verminderen.  

15.4  Kopjes en nummering van 

artikelen zijn uitsluitend 

bedoeld om verwijzing naar 

artikelen te vergemakkelijken 

en zullen de interpretatie van 

de betreffende artikelen niet 

beïnvloeden.
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