FAX BIEDINGS FORMULIER
Datum

:

____-____-2010

Bedrijfsnaam

:

______________________________________________

Persoonlijk bieder

:

dhr/mevr ______________________________________

Adres

:

______________________________________________

Postcode

:

________

Tel. Nr

:

_____________________

Bieder gegevens:

Woonplaats

:

________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kavel ID
:
_____________________
Omschrijving kavel

:

_____________________________________________

Max. Bod
:
€ ________,- Zegge : ___________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kavel ID
:
_____________________
Omschrijving kavel

:

_____________________________________________

Max. Bod
:
€ ________,- Zegge : ___________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kavel ID
:
_____________________
Omschrijving kavel

:

_____________________________________________

Max. Bod

:

€ ________,- Zegge : ___________________________

De veilingsoftware zal automatisch voor u meebieden, dus bied u veel meer dan nu geboden word dan
zal de software het eerst mogelijke bedrag bieden. Word u overboden dan bied de software automatisch
opnieuw tot het max. bod wat u hier aangeeft.
U verklaart op de hoogte te zijn dat u bod bindend is en dat u tot afname verplicht bent:

Woonplaats: ____________

LET OP U DIENT IEDERE PAG.TE PARAFEREN!
AUB FAXEN NAAR 084-7274948

Handtekening
Paraaf/handtekening bieder

Wij voeren u bod in bij ons automatisch bied systeem
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Algemene Gebruikersvoorwaarden Gastroauctions.com
Artikel 1. Definities
Website:
de website www.Gastroauctions.com, die in stand wordt gehouden door Gastroauctions , gevestigd te Soest;
Gebruiker:
degene die per fax bied;
Persoonsgegevens:
de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats
gegevens, en e-mailadres;
Gastroauctions:
Gastroauctions en/of haar dochter- of zusteronderneming(en) ;
Registratie:
aanmelding van Gebruiker op de website door middel van het volledig invullen van het op de Website aanwezige
registratieformulier;
Bod:
elk door Gebruiker in de veiling voor een kavel geboden bedrag;
Kavel:
een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild;
Veiling:
de door Gastroauctions georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken;
Koper:
de Gebruiker aan wie de Kavel is toegewezen; Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Gastroauctions en
Gebruiker;
Algemene Gebruikers voorwaarden :
deze algemene voorwaarden; Algemene Online Veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de
Algemene Gebruikersvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een Veiling;
Specifieke Online Veilingvoorwaarden:
de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Online
Veilingvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke Veiling, zoals vermeld op de Website voor de
betreffende Veiling;

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruiker enerzijds en Gastroauctions
anderzijds bij het gebruik van de Website. Daarnaast geldt het privacybeleid van Gastroauctions. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig het privacybeleid van Gastroauctions te raadplegen op de Website.
2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige, de Specifieke en/of de Algemene Online
Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

Artikel 3. Gebruikersovereenkomst
3.1 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website en stelt Gebruiker o.a. in staat de voortgang
van Veilingen via de Website te volgen. De Gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar. Bij de Registratie verstrekt

Paraaf/handtekening bieder

Pagina 2

Gebruiker zijn Persoonsgegevens aan Gastroauctions en kiest hij zelf een wachtwoord voor toegang tot de Website.
3.2 Gastroauctions bevestigt de Registratie per e-mail aan Gebruiker op het door deze opgegeven e-mail adres, waarna
Gebruiker zich met behulp van zijn gekozen wachtwoord toegang kan verschaffen tot de Veiling. Gebruiker verplicht zich,
zich na toegang tot de Website behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de Website of aan andere
gebruikers daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden nadat daar toegang is
verkregen met behulp van het wachtwoord van Gebruiker.
3.3 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de
Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting Gastroauctions per ommegaande van
deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.
3.4 Gastroauctions behoudt zich het recht voor Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
3.5 Gastroauctions neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door
Registratie op de Website geeft Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde
Persoonsgegevens.
3.6 Het is Gebruikers verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te
stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gastroauctions.
3.7 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt Gebruiker deze Algemene Gebruikersvoorwaarden voor iedere keer dat
Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt.

Artikel 4. De Veiling
4.1 Gastroauctions behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen,
of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle
Gebruikers toegankelijk is, heeft Gastroauctions het recht de Veiling met 24 uur te verlengen.
4.2 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een
internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Gastroauctions sluit hierbij iedere
aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt
tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
Gastroauctions. Meer in het bijzonder aanvaardt Gastroauctions in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan
ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• Handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;
• De onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende
systeem;
• Het niet voldoen van de Kavels aan de specificaties zoals vermeld op de Website;
• Het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
• Fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;
• Het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Gastroauctions door een derde.

Artikel 5. Beveiliging
5.1 Gastroauctions spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige
vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij
onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
5.2 Gastroauctions is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen
toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of
bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.
5.3 De Website kan links naar andere websites bevatten. Gastroauctions heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en
is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Artikel 6. Omschrijving Kavels
6.1 Gastroauctions en degene in wiens opdracht de Kavel wordt geveild streven naar een zo groot mogelijke juistheid en
duidelijkheid van de omschrijving van een Kavel op de Website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en
dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere
schade te aanvaarden.
6.2 Leidingen, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan/in een Kavel bevinden
worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter,
fitting of wel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de Kavel, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Gastroauctions, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze
Algemene Gebruikersvoorwaarden en (indien van toepassing) de Algemene en Specifieke Online Veilingvoorwaarden) nog
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resterend, zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheids-verzekering van Gastroauctions in het
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis,
dan wel, indien dit minder is, tot het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is. Deze beperking geldt niet bij opzet of
grove schuld van Gastroauctions.
7.2 Gastroauctions is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van
Gastroauctions in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van
(intellectuele eigendom van) derden uitgesloten.
7.3 Bij het inschakelen van derden zal Gastroauctions steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gastroauctions is
evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 8. Aanpassingen; werking
8.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van de Algemene Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Gastroauctions zal dan een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8.2 Gastroauctions kan, naast deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, Algemene Online Veilingvoorwaarden en
Specifieke Online Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze zullen voor de Veiling door Gebruiker dienen te
worden bevestigd. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de Algemene of Specifieke Online
Veilingvoorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden.
8.3 Van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een
bevoegde vertegenwoordiger van Gastroauctions is vastgelegd.
8.4 Gastroauctions behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24
uur nadat deze per e-mail aan Gebruiker zijn meegedeeld in werking.

Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1 Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Veiling ontstaan, is
Nederlands recht van toepassing.
9.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Gebruikersvoorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene
Gebruikersvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van
onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.
9.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende
wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit de Algemene
Gebruikersvoorwaarden voortvloeiende.
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