VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Naam: SOFTBRUSH WASBORSTELS
Adres: p/a Herenweg 116
Plaats: 3648 CM Wilnis
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Verkoopinformatie

Organisatie

Puper B.V.
Mr. F.A. van Hallweg 20
1181 ZT Amstelveen
Telefoon +31 (0)20-44 11 725
Email info@puper.nl

In opdracht van

Belanghebbende

Betreffende

SOFTBRUSH WASBORSTELS

Adres

p/a Herenweg 116

Plaats

3648 CM Wilnis

Kijkdag

22-01-2018

10.00 uur Tijdig aanmelden via buitendienst@puper.nl

Sluiting

24-01-2018

om 12.00 uur

Gunning

25-01-2018

Uitlevering

31-01-2018

Opgeld

15%

BTW

21%

Bijzonderheden

Niet van toepassing
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Voorwaarden verkoop bij inschrijving/onderhandse verkoop
In opdracht is Makelaarskantoor Puper belast met de verkoop van de roerende zaken. De werkzaamheden van Makelaarskantoor
Puper in het kader van de onderhavige verkoop behelzen uitsluitend bemiddeling bij verkoop: tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen treedt Makelaarskantoor Puper niet op als vertegenwoordiger van de vervreemder. Makelaarskantoor Puper
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder.
Algemeen
De goederen worden voetstoots aangeboden conform de kavellijst. Koper wordt geacht de zaken te hebben geïnspecteerd en
gecontroleerd. De goederen worden verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van de toewijzing bevinden. Dit is
ook van toepassing bij mogelijke afwijkingen in aantallen en omschrijvingen.
2. Biedingen kunnen worden uitgebracht op het totaal dan wel op de afzonderlijke kavels.
3. Het aanbod op de goederen dient schriftelijk per brief, per fax of via het internet te worden ingediend. Makelaarskantoor Puper
bepaalt vooraf op welke wijze. Aanbiedingen dienen duidelijk leesbaar te zijn en hierop staat vermeld in ieder geval de
bedrijfsnaam, de gemachtigde contactpersoon, het adres, telefoon- en faxnummer en het bedrag exclusief de BTW. Daarnaast
dient het bericht te zijn voorzien van datum en handtekening. Met het indienen van de aanbieding verklaart u bekend en
akkoord te zijn met de voorwaarden.
4. De goederen worden gegund aan de hoogst biedende onder voorbehoud goedkeuring opdrachtgever. Wanneer twee of
meerdere inschrijvers hetzelfde hoogste aanbod hebben gedaan kan of met betrokkenen een nieuwe inschrijving worden
georganiseerd of wordt er gegund aan één van de inschrijvers. Bij een nieuwe inschrijving worden biedingen lager dan de
voorgaande inschrijving niet geaccepteerd. De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor het
geval de hoogste bieder zijn verplichtingen niet nakomt.
5. Na toewijzing staan de goederen voor rekening en risico van de koper.
6. Na toewijzing dient het volledig verschuldigde bedrag inclusief de BTW per omgaande (telefonisch) te worden voldaan. Na
ontvangst van het verschuldigde bedrag kan de koper over het gekochte beschikken. Bij niet tijdige betaling wordt de koop als
vervallen beschouwd en van rechtswege ontbonden te zijn zonder dat de koper vooraf in gebreke is gesteld. Bij nalatigheid
dan wel ontbinding worden alle kosten zoals (buiten)gerechtelijke kosten, schade en rente verhaald.
7. De koper uit een ander EG-lidstaat dient eveneens het volledig verschuldigde bedrag inclusief de BTW conform artikel 6 te
voldoen. Als er wordt voldaan aan de voorwaarden van een Intracommunautaire levering wordt, na controle van het BTW –
identificatienummer en na ontvangst (uiterlijk op uiterste afleveringsdatum) van een door de koper ondertekende
vervoersverklaring waaruit plaats en land van bestemming blijkt, het BTW bedrag gerestitueerd.
8. Aanwijzingen en instructies van Makelaarskantoor Puper dienen te worden opgevolgd. Leidingen, kabels en andere
verbindingen maken slechts deel uit van het gekochte tot de eerste afsluiter, fitting of het aangebrachte merkteken, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven. Gaten in vloeren, muren en daken welke ontstaan door verwijdering van toebehoren dienen
op deugdelijke wijze te worden afgedicht.
9. De koper verplicht zich voor zover van toepassing het gekochte vakkundig te (laten) demonteren en te transporteren uit het
pand en van het terrein. De koper wordt verantwoordelijk gehouden voor schade welke ontstaat bij het ontruimen van het
pand. Zo ook indien derden onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid deze schade veroorzaken. Indien door het verwijderen
van goederen schade dreigt te ontstaan dient dit onmiddellijk te worden gemeld, waarna in onderling onderleg de voortgang
wordt bepaald.
10. De goederen dienen op de aangegeven uitlever dag(en) dan wel voor de aangegeven opleveringsdatum te zijn verwijderd. Bij
nalatigheid van de koper het gekochte op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper in gebreke en heeft
Makelaarskantoor Puper het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, met aansprakelijkheid
van de koper voor de kosten van opslag en vervoer, alsmede het daaraan verbonden risico.
11. Het betreden van het terrein en de gebouwen alsmede het ontruimen geschied op eigen risico. Aansprakelijkheid voor een
ongeval, schade of letsel wordt niet geaccepteerd.
12. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Makelaarskantoor Puper B.V. onderdeel uitmakende van deze brochure en
zoals te lezen op www.puper.nl/algemenevoorwaarden.php.
1.

Bijzondere bepalingen
13. Het pand dient tevens bezemschoon te worden opgeleverd, afval dient op een deugdelijke wijze te worden afgevoerd.
Chemisch afval en andere schadelijke (afval) stoffen dienen op een door de overheid voorgeschreven wijze te worden
afgevoerd en verwerkt. Koper verplicht zich bewijsstukken aan Puper te overleggen.
De koper verplicht zich Makelaarskantoor Puper en verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit
de demontage, transport en verwerking.
14. Alvorens het pand definitief wordt opgeleverd vindt een laatste inspectie plaats door Makelaarskantoor Puper en dienen de
sleutels van het pand te worden overgedragen.
15. Internetveilingen ter plaatse en/of verkoopactiviteiten middels uitingen via dag-, week- en maandbladen, internet of andere
media zijn niet toegestaan.
16. Voor zover van toepassing is er voor de aanbieding rekening gehouden met rechten van derden. Indien alsnog zaken worden
geclaimd dient hieraan gehoor te worden gegeven. Verrekening vindt naar rato plaats zonder dat de koper aanspraak kan
maken op schadevergoeding.
17. Ter dekking van eventuele schade aan het pand en bedrijfsterrein dient een verzekering te worden afgesloten en/of wordt een
afdoende borg verlangd. Een afschrift van de polis alsmede een bewijs van betaling dient te worden overlegd op eerste
verzoek.
18. Informatie verkregen uit administratie, computers, servers of anderszins mag uitdrukkelijk niet beschikbaar worden gesteld aan
of gedeeld worden met derden.
19. Alvorens voertuigen met kenteken worden uitgeleverd dient het kentekenbewijs op naam van de nieuwe eigenaar te zijn overgeschreven. Het
overschrijvingsbewijs dient aan Makelaarskantoor Puper te worden afgegeven.
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Productinformatie
De totale partij omvat 9.500 SOFTBRUSH lichtgewicht waterdoorlatende wasborstels geschikt voor diverse
(water)stelen middels schroefdraadbevestiging.
De wasborstels zijn verpakt in een kartonnen doos. Elke doos bevat 12 borstels.
Elke borstel heeft een bedrukte kartonnen wikkel met Nederlandse tekst.
De partij staat niet op pallets. Afzonderlijk kavels worden uitgeleverd in volgorde van opslag.
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Inschrijfformulier
Dit inschrijfformulier kunt u per email versturen aan info@puper.nl voor de sluitingstermijn (verkoopinformatie).

Ondergetekende heeft de voorwaarden verkoop bij inschrijving/veiling- en verkoopvoorwaarden van de besloten
vennootschap Makelaarskantoor Puper B.V. gelezen en verklaart zich hiermee akkoord.

Naam bedrijf

………………………………………………………………………………………………………………………………

Contactpersoon

…………………………………………………………………………………………………………………………......

Adres

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode/plaats

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Email*

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening

…………………………………………………………

* Als u uw emailadres heeft vermeld krijgt u automatisch bericht over de uitslag. Telefonisch worden er geen mededelingen gedaan!!!
Kavel

Omschrijving

Kavel 1

1500

Softbrush lichtgewicht waterdoorlatende wasborstels

Kavel 2

1500

Softbrush lichtgewicht waterdoorlatende wasborstels

Kavel 3

1500

Softbrush lichtgewicht waterdoorlatende wasborstels

Kavel 4

1500

Softbrush lichtgewicht waterdoorlatende wasborstels

Kavel 5

1500

Softbrush lichtgewicht waterdoorlatende wasborstels

Kavel 6

2000

Softbrush lichtgewicht waterdoorlatende wasborstels

Bedrag €

met een partij kartonnen display-materiaal en dozen
Kavel 7

Combinatie van kavel 1 t/m kavel 6
Het totaal in euro’s excl. 15% opgeld & 21% BTW
Zegge:

……………………………………………………………………….
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