Lid Federatie TMV

Regiotax

Emailtax

Internetveiling

Beëdigd Registermakelaar-Taxateur
Machinerieën & Bedrijfsinventarissen

Piwi B.V. hodn Bounz Almere
Wijze van verkoop :

Executieveiling

Opdrachtgever

:

Curator

Adres

:

Televisieweg 81-2, 1322 AK Almere

Kijkdag

:

18-05-2018 om 10.00 uur stipt,
alleen na tijdige aanmelding via buitendienst@puper.nl

Sluitingsdatum

:

23-05-2018 vanaf 15.00 uur

Uitlevering

:

01-06-2018 van 10.00 tot 12.00 uur

Opgeld

:

16%

BTW

:

21%
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Veiling- en verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap Makelaarskantoor Puper B.V.

Artikel 1 Definities
Cookie: een bestandje dat door de Website op de computer van (Aspirant)koper wordt geplaatst en gegevens bevat over het bezoek op de Website;
Makelaarskantoor Puper: Makelaarskantoor Puper B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen;
Website: de door Makelaarskantoor Puper B.V. in stand gehouden website www.puper.nl;
Voorwaarden: deze veiling- en verkoopvoorwaarden;
(Aspirant)koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die zich heeft geregistreerd op de Website van Makelaarskantoor Puper en/of deelneemt aan een
door Makelaarskantoor Puper georganiseerde (internet)veiling;
Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Makelaarskantoor Puper en (Aspirant)koper;
Registratie: inschrijving door (Aspirant)koper op de Website door middel van het op de Website invullen van het registratieformulier;
Persoonsgegevens: de gegevens die (Aspirant)koper bij Registratie doorgeeft en die tot zijn persoon herleidbaar zijn;
Bieding: een voor een Kavel geboden bedrag;
Kavel: één of meer Goederen die worden geveild;
Combinatiekavel: een kavel die bestaat uit gecombineerde afzonderlijke kavels;
Goederen: zaken, vermogensrechten of goodwill;
Veiling: door Makelaarskantoor Puper georganiseerde verkoop van één of meerdere Kavels;
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die Makelaarskantoor Puper opdracht heeft gegeven om in haar naam en voor haar rekening een of
meerdere Goederen te veilen en verkopen;
Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Makelaarskantoor Puper aan (Aspirant)koper dat de Kavel aan hem is toegewezen. Toewijzing gebeurt over het
algemeen door het toezenden van de pro forma factuur;
Koopovereenkomst: de overeenkomst die na Toewijzing tussen (Aspirant)koper en Opdrachtgever ontstaat;
Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding;
Opgeld: het bedrag waarmee de Koopsom verhoogd wordt als loon voor Makelaarskantoor Puper;
Volledige koopprijs: de Koopsom, vermeerderd met Opgeld en BTW;
Consument: een natuurlijk persoon die niet in zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit handelt;
Openbare veiling: een veiling waarbij (Aspirant)koper de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn;
Handelaar: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt binnen zijn beroeps-, bedrijfs- of ambachtsactiviteit.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Makelaarskantoor Puper enerzijds en de (Aspirant)koper anderzijds, bij deelnemen aan door
Makelaarskantoor Puper georganiseerde veilingen en daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2. Van deze Voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, wordt de nietige of vernietigde bepaling geacht te zijn omgezet in een geldige
bepaling waarvan de inhoud zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
4. Algemene voorwaarden onder welke benaming ook van (Aspirant)koper zijn niet van toepassing en worden door Makelaarskantoor Puper uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

Artikel 3 Gebruikersovereenkomst en registratie
1. Nadat (Aspirant)koper zich op de Website heeft ingeschreven komt er tussen Makelaarskantoor Puper en (Aspirant)koper een Gebruikersovereenkomst tot
stand.
2. Door Registratie geeft (Aspirant)koper Makelaarskantoor Puper uitdrukkelijk toestemming zijn Persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken.
3. Makelaarskantoor Puper is bevoegd de Persoonsgegevens

aan Opdrachtgever en/of eventuele door Makelaarskantoor Puper en/of Opdrachtgever

ingeschakelde derden door te geven. Voor het overige zal Makelaarskantoor Puper de Persoonsgegevens zonder toestemming van (Aspriant)koper slechts
aanwenden voor eigen gebruik.
4. (Aspirant)koper dient op het eerste verzoek van Makelaarskantoor Puper een kopie van zijn identiteitsbewijs te overleggen.
5. (Aspirant)koper verklaart door Registratie meerderjarig te zijn.
6. (Aspirant)koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem bij de Registratie verstrekte Persoonsgegevens. Hij is verplicht om een eventuele
wijziging van zijn Persoonsgegevens per omgaande schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail of via de Website aan Makelaarskantoor Puper door te geven.
7. (Aspirant)koper dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen aan de Website of andere (Aspirant)kopers.
8. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan (Aspirant)koper gebruik maakt zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zodra (Aspirant)koper vermoedt dat
een ander zijn wachtwoord kent, dient hij Makelaarskantoor Puper hiervan per omgaande op de hoogte te stellen zodat de Registratie ter voorkoming van
misbruik geblokkeerd kan worden.
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9. (Aspirant)koper is, ook ingeval van misbruik, aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website onder zijn gebruikersnaam met zijn wachtwoord
plaatsvinden. Makelaarskantoor Puper is gerechtigd nakoming te vorderen van (Aspirant)koper van een Bieding die heeft plaatsgevonden onder zijn
gebruikersnaam met zijn wachtwoord. (Aspirant)koper vrijwaart Makelaarskantoor Puper voor alle eventuele schade die voortvloeit uit misbruik van zijn
gebruikersnaam en/of wachtwoord.
10. Makelaarskantoor Puper is gerechtigd om zonder opgaaf van reden(en) de Registratie van een (Aspirant)koper te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
11. Door Registratie aanvaardt (Aspirant)koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden voor iedere keer dat (Aspirant)koper op de Website inlogt en/of
een Bieding uitbrengt.
12. Om het gebruik van de Website te faciliteren wordt op de Website gebruik gemaakt van Cookies. (Aspirant)koper kan deze Cookies uitzetten, maar kan
dan niet meer gebruik maken van alle mogelijkheden van de Website. De Cookies worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden en/of het controleren van
(andere) websites die (Aspirant)koper bezoekt.

Artikel 4 De veiling
1. Makelaarskantoor Puper behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, deze (eerder dan op de Website vermeld) te beëindigen, op een ander
tijdstip te laten plaatsvinden en/of te verlengen.
2. Makelaarskantoor Puper is bevoegd om, zonder dat daaraan door (Aspirant)koper rechten kunnen worden ontleend, voor of tijdens de Veiling zonder
opgave van redenen een Bieding niet als zodanig te erkennen, een of meer (Aspirant)koper(s) uit te sluiten, Goederen tot één Kavel samen te voegen, een
Kavel te splitsen en/of een Kavel uit de Veiling te nemen.
3. Makelaarskantoor Puper is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor (Aspirant)koper.

Artikel 5 Omschrijving en mededelingen medewerkers
1. De te verkopen Goederen zijn weergegeven in Kavels. Makelaarskantoor Puper spant zich ervoor in om in samenspraak met Opdrachtgever de Kavels zo
juist en volledig mogelijk te omschrijven. Makelaarskantoor Puper garandeert evenwel niet dat de omschrijving een juiste en/of volledige weergave is van de
actuele situatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
2. Het is Makelaarskantoor Puper ten alle tijden toegestaan om de omschrijving van een Kavel te wijzigen, zonder dat daaraan door (Aspirant)koper rechten
kunnen worden ontleend.
3. Een Kavel wordt verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van Veiling bevindt, zonder dat Makelaarskantoor Puper en/of Opdrachtgever enige
aansprakelijkheid aanvaardt. Dit geldt ook bij mogelijke afwijkingen in de omschrijving.
4. Een Kavel wordt voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een Kavel
bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiting, fitting of aangebrachte merkteken. Ondergrondse of
ingemetselde verbindingen behoren niet tot de Kavel.
5. In het geval Opdrachtgever een curator betreft, is artikel 7:19 BW van toepassing.
6. Mededelingen, waaronder toezeggingen, van medewerkers van Makelaarskantoor Puper dan wel door haar ingeschakelde derden binden
Makelaarskantoor Puper niet dan nadat en voor zover zij door de directie van Makelaarskantoor Puper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6 Totstandkoming Koopovereenkomst
1. Voordat een Bieding definitief wordt geplaatst ziet (Aspirant)koper een controlescherm, waarin de Volledige koopprijs zichtbaar wordt. Na bevestiging is de
Bieding onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
2. Iedere persoon die een Bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden, ook indien deze persoon verklaart namens een derde te handelen.
3. Als meerdere personen verklaren gezamenlijk te hebben geboden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
4. Na het sluiten van de Veiling wordt het resultaat voorgelegd aan Opdrachtgever. Toewijzing gebeurt slechts na overleg met en na instemming van
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zonder opgaaf van reden besluiten om één of meer Kavels niet te gunnen.
5. Op het moment van Toewijzing komt de Koopovereenkomst tot stand.
6. (Aspirant)koper is zich ervan bewust dat over het algemeen niet Makelaarskantoor Puper, maar een derde eigenaar is van de Kavels en Makelaarskantoor
Puper slechts als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW optreedt. Over het algemeen komt dus geen Koopovereenkomst tot stand tussen
Makelaarskantoor Puper en (Aspirant)koper, maar tussen (Aspirant)koper en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn evenwel van toepassing, ook
als Makelaarskantoor Puper niet als verkoper optreedt. (Aspirant)koper is zich ervan bewust dat ook de Opdrachtgever zich jegens (Aspirant)koper kan
beroepen op (derden)bedingen uit de onderhavige voorwaarden.
7. De (Aspirant)koper die de op één na hoogste Bieding heeft uitgebracht, is verplicht zijn Bieding tot en met de dag dat de Kavel opgehaald kan worden en/of
geleverd kan worden, gestand te doen.
8. Op de Website wordt vermeld welke Kavels deel uitmaken van een Combinatiekavel en wat op dat moment de hoogste Bieding op de afzonderlijke Kavels
is. Indien een Bieding op een Combinatiekavel groter of gelijk is aan de Biedingen op de afzonderlijke Kavels, wordt de Combinatiekavel in principe
toegewezen aan de (Aspirant)koper die de hoogste Bieding op de Combinatiekavel heeft uitgebracht en niet aan de (Aspirant)kopers die de hoogste Bieding
op de afzonderlijke Kavels hebben uitgebracht.
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Artikel 7 Onderzoeksplicht (Aspirant)koper en (non)conformiteit
1. Tenzij bij de omschrijving van de Kavel anders aangegeven of tussen partijen overeengekomen, wordt (Aspirant)koper in de gelegenheid gesteld om
voorafgaand aan het uitbrengen van een Bieding de Kavel te bezichtigen en zij wordt geacht daarvan gebruik te maken.
2. Elke aanspraak van Koper, uit (non)conformiteit of uit anderen hoofde, is nadrukkelijk uitgesloten. Koper heeft zich voldoende vergewist van de toestand
waarin de gekochte Goederen zich bevinden en accepteert deze. Koper heeft dus ook niet het recht de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de
Kavel niet (volledig) voldoet aan de omschrijving van de Kavel op de Website.
3. Koper is verplicht de gekochte Goederen meteen bij levering deugdelijk te onderzoeken en eventuele klachten per omgaande aan Makelaarskantoor Puper
te melden. Makelaarskantoor Puper zal dan bekijken of zij nog iets voor Koper kan betekenen. Uitgangspunt is echter dat Goederen worden verkocht in de
staat waarin ze zich bij Veiling bevinden.

Artikel 8 Betaling
1. Bij de omschrijving van de Kavel wordt vermeld welk percentage aan Opgeld over de Koopsom wordt berekend. Over de Koopsom, vermeerderd met
Opgeld, is Koper 21% BTW verschuldigd.
2. Bij Toewijzing ontvangt Koper een pro forma factuur met de Volledige koopprijs. Deze dient per omgaande, doch uiterlijk binnen de op de factuur vermelde
termijn te worden voldaan.
3. Na het verstrijken van voormelde termijn is Koper van rechtswege in verzuim en wettelijke (handels)rente verschuldigd.
4. Zodra Koper in verzuim is geraakt, is Makelaarskantoor Puper bevoegd de Kavel voor rekening en risico van (Aspirant)koper te verplaatsen, in opslag te
geven en/of opnieuw te verkopen. Koper is aansprakelijk voor elk nadelig saldo dat voortvloeit uit een eventuele wederverkoop, het Opgeld en alle door zijn
verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van Makelaarskantoor Puper als de eventuele Opdrachtgever, waaronder begrepen verplaatsings- en
opslagkosten.
5. Een Kavel wordt niet eerder geleverd dan na ontvangst van de Volledige koopprijs.
6. Koper heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of verrekening.
7. Ongeacht hetgeen Koper bij de betaling vermeldt, strekt een betaling steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en pas daarna ter
voldoening van de (langst) opeisbare factu(u)r(en).
8. Buitenlandse Kopers dienen eveneens de Volledige koopprijs te voldoen. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van intracommunautaire levering
wordt, na controle van het BTW-identificatienummer en ontvangst van een door de Koper ondertekende vervoersverklaring waaruit plaats en land van
bestemming blijkt, het BTW-bedrag gerestitueerd. Koper dient er wel voor te zorgen dat Makelaarskantoor Puper deze verklaring binnen vijf dagen na levering
in haar bezit heeft.
9. Nadat Koper in verzuim is geraakt, is Makelaarskantoor Puper bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot incassering over te gaan van de Volledige
koopprijs, vermeerderd met hetgeen Koper anderszins aan Makelaarskantoor Puper verschuldigd is (geworden). Alle aan de incassering verbonden
(buiten)gerechtelijke kosten, zoals die voor het inschakelen van een advocaat, incassobureau of deurwaarder, zijn integraal voor rekening van Koper. De
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de Volledige koopsom met een minimum van € 150,-- (exclusief BTW), onverminderd het recht op
volledige schadevergoeding.
10. In afwijking van het hiervoor betaalde is Koper geen BTW verschuldigd indien de verleggingsregeling van toepassing is. Indien de verleggingsregeling van
toepassing is zal Koper zelf zorgdragen voor correcte fiscale afwikkeling en vrijwaart Koper Makelaarskantoor Puper dienaangaande.

Artikel 9 Risico- en eigendomsovergang
1. Vanaf het tijdstip van Toewijzing zijn de gekochte Goederen voor rekening en risico van Koper.
2. De eigendom van de gekochte Goederen gaat niet eerder op Koper over dan nadat Koper de Volledige koopprijs en eventueel overige door Koper
verschuldigde bedragen aan Makelaarskantoor Puper heeft voldaan.

Artikel 10 Levering en vervoer
1. Tenzij anders overeengekomen dienen de gekochte Goederen, inclusief eventuele inhoud en toebehoren, afgehaald te worden op de door
Makelaarskantoor Puper aangegeven locatie en op het door haar aangegeven tijdstip. Bij gebreke hiervan raakt Koper in verzuim en is Makelaarskantoor
Puper overeenkomstig artikel 8 lid 4 bevoegd de Kavel opnieuw te verkopen en/of voor rekening en risico van Koper te verplaatsen en/of in opslag te geven
en/of te verwijderen.
2. Koper dient zelf te zorgen voor de voor de demontage en het transport benodigde gereedschappen, verpakkingsmaterialen en vervoersmiddelen.
3. Koper dient bij het afhalen van de Goederen de pro forma factuur te overleggen.
4. Koper is gehouden om de Goederen vakkundig te (laten) demonteren en transporteren. Indien desondanks schade ontstaat dan wel dreigt te ontstaan,
dient Koper dit per omgaande aan Makelaarskantoor Puper mee te (laten) delen.
5. Koper dient door zijn toedoen ontstane beschadigingen aan vloeren, muren, daken en terreinen op zijn kosten te (laten) herstellen.
6. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen.
7. In een voorkomend geval dient Koper een pand of terrein, nadat hij de door hem gekochte Goederen heeft opgehaald, bezemschoon achter te laten. Hierbij
dient Koper ervoor te zorgen dat afval deugdelijk is afgevoerd. Eventueel chemisch afval en eventuele schadelijke (afval)stoffen dienen op de door de
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overheid voorgeschreven wijze te zijn afgevoerd en verwerkt. Koper zal Makelaarskantoor Puper ter zake op het eerste verzoek bewijstukken overleggen.
8. Indien Makelaarskantoor Puper aan Koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden en/of achterlaten van een pand of terrein, demontage, sloop,
ophalen van Goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van Goederen, dient Koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. Indien Koper
dit verzuimt, is Koper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen en is Makelaarskantoor Puper gerechtigd voor rekening en risico van
Koper alsnog te handelen conform deze aanwijzingen.
9. In geval van doorverkoop zal Koper aanwijzingen van Makelaarskantoor Puper aan zijn contractspartij doorgeven.
10. Afwijking van de door Makelaarskantoor Puper gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico.
11. Koper vrijwaart Makelaarskantoor Puper voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit handelingen in strijd met de voorgaande bepalingen.

Artikel 11 Aanspraken van derden en vrijwaring
1. (Aspirant)koper is ermee bekend dat op de gekochte Goederen (mogelijk) rechten van derden rusten, waaronder begrepen eigendomsrechten. Deze
rechten van derden zullen door Koper worden gerespecteerd. Koper zal op het eerste verzoek van Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor Puper zo spoedig
mogelijk zorg dragen voor een deugdelijke uitlevering, ter beschikking stelling c.q. afwikkeling van deze rechten. Indien Koper de gekochte Goederen
onbeschadigd op het eerste verzoek van Makelaarskantoor Puper retourneert, heeft Koper recht op teruggaaf van de Volledige Koopprijs (pro rato). Koper zal
op eerste verzoek van Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor Puper schriftelijk aantonen dat Koper de (eventuele) rechten van voornoemde derden
deugdelijk heeft afgewikkeld.
2. Aanspraken van derden uit hoofde van bedoelde rechten geven Koper niet het recht tot (gedeeltelijke) ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst
en geven Koper geen aanspraak op schadevergoeding. Een eventueel beroep op verrekening, compensatie, korting en dergelijke wordt hierbij eveneens
uitgesloten.
3. (Aspirant)koper vrijwaart Makelaarskantoor Puper tegen alle aanspraken van derden, en zal Makelaarskantoor Puper de kosten vergoeden die zij maakt of
zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Makelaarskantoor
Puper verrichte werkzaamheden uit hoofde van de (Gebruikers)overeenkomst(en) met Makelaarskantoor Puper.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien Makelaarskantoor Puper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Iedere aansprakelijkheid van Makelaarskantoor Puper is beperkt tot een bedrag van € 5.000,-3. Makelaarskantoor Puper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Makelaarskantoor Puper
aan de Gebruikersovereenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Makelaarskantoor Puper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de (Aspirant)koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Voorwaarden.
5. Makelaarskantoor Puper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
6. Makelaarskantoor Puper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Makelaarskantoor Puper is uitgegaan van door (Aspirant)koper
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. Makelaarskantoor Puper spant zich ervoor in om haar Website zo goed mogelijk te beveiligen. Zij is niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan
bestanden, via haar Website verspreide virussen of enig andere schade als gevolg van het gebruik van haar Website.
8. Het op (laten) halen van Goederen, doet Koper op eigen risico. Makelaarskantoor Puper is niet aansprakelijk voor enig (lichamelijke) schade die Koper dan
wel een derde hierdoor zou lijden.
9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Makelaarskantoor Puper en de
door Makelaarskantoor Puper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, één jaar.
10. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Makelaarskantoor Puper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Herroepingsrecht
Indien (Aspirant)koper een Consument betreft en er geen sprake is van een Openbare veiling, noch van een executieveiling, heeft (Aspirant)koper - mits
Opdrachtgever een Handelaar betreft - het recht om een tot stand gekomen Koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te ontbinden
(herroepen). Indien (Aspirant)koper dit herroepingsrecht toekomt, zullen de artikelen 6, 7 en 11 niet (onverkort) van toepassing zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Nederlands recht is van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Makelaarskantoor Puper, waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, worden beslecht door (eventueel de sector kanton van) de rechtbank Amsterdam.
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Kavellijst Piwi B.V. hodn Bounz Almere
Wij adviseren u gebruik te maken van de kijkdag.
Herroepingsrecht (recht van retour) is op deze veiling niet van toepassing.
Als u niet in de gelegenheid bent uw aankoop in het geheel mee te nemen kunt u een offerte bij de
adminstratie opvragen voor de verwijderings- en stortingskosten.

730-001

1 Dubbel verrijdbaar garderobe rek

730-002

1 Kunststof voorraadrek met inhoud waaronder chocmix en topping

730-003

1 Partij schoonmaakmiddelen op 2 rekdelen en tegen wand

730-004

1 Partij serviesgoed waaronder limonade taps, dienbladen, etc.

730-005

6 Dozen slushy 10L, 5 kannen aanmaaklimonade siroop

730-006

1 Metalen hoge werktafel met 2 legroosters ca. 127x64 cm hoogte 90 cm

730-007

1 Bauknecht magnetron, Philips Senseo, Kitchen hero tosti ijzer, waterkoker etc.

730-008

1 Keukenblok 60x100 cm met inhoud Let op! Leidingen deugdelijk afdoppen

730-009

1 Houten voorraadrek

730-010

1 DirtDevil kruimeldief

730-011

1 Kunststof plant in pot op pilaar 154 cm hoog

730-012

1 Kunststof plant in pot op pilaar 154 cm hoog

730-013

1 Canto Necta koffie automaat Let op eventuele wateraansluiting deugedelijk afdoppen

730-014

1 Metalen opstapje

730-015

1 Hijmans stofzuiger type Comtesse

730-016

1 Dyson airblade type MK2 handdroger Let op! Draden deugdelijk afdoppen

730-017

1 Dyson airblade type MK2 handdroger Let op! Draden deugdelijk afdoppen

730-018

1 Roomdevider 16 vakken

730-019

1 Roomdevider 8 vakken

730-020

1 Roomdevider 8 vakken

730-021

2 Kunststof kettlebells 6 kg

730-022

2 Kunststof kettlebells 4 kg

730-023

2 Kunststof kettlebells 8 kg

730-024

4 Kunststof dumbbells 4 kg

730-025

6 Kunststof dumbbells 2 kg

730-026

1 Bremshey sportbal

730-027

1 Verbandkist

730-028

1 Lifemaxx chalangebag 6 kg

730-029

1 Lifemaxx chalangebag 8 kg

730-030

1 Crossmaxx bal 6 kg

730-031

1 Crossmaxx bal 8 kg

730-032

1 Balance trainer
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730-033

1 Kwart kussen

730-034

1 Zak met dobbelstenen

730-035

1 Zak met ballen

730-036

1 Zak met ballen

730-037

1 Receptie meubel met 2 verrijdbare stoelen, compleet met inhoud. Afmeting ca. 430 cm

730-038

1 Esta OLA koelvitrine type IC400SCEB R290

730-039

1 Vakkenkast met inhoud

730-040

1 Kunststof koppelbare vijfdelige lockerkast met sleutels en reservesleutels

730-041

1 Kunststof koppelbare vijfdelige lockerkast met sleutels en reservesleutels

730-042

1 Ansul schuimblusser 6L

730-043

1 Partij diverse speelatributen

730-044

2 Wandklokken

730-045

1 Vakkenkast met 8 stoffen bakken zonder inhoud

730-046

1 Inhoud vakkenkast, antislipsokken diverse maten

730-047

1 Electrische radiatorkachel

730-048

1 Inhoud Coca Cola koelvitrine

730-049

1 Sharp kassaregister type ER-A280V met kassalade Let op! Exclusief sorteerbak

730-050

1 VeriFone VX570, 1 VeriFone VX820 betaalunit

730-051

1 VeriFone VX570, 1 VeriFone VX810 betaalunit

730-052

1 Bascom recorder met ca. 5 camera`s

730-053

1 Logitech smartradio

730-054

1 JB receiver, HQ mixer amplifier

730-055

2 Panasonic dect toestellen

730-056

1 MP computer met Dell beeldscherm, toetsenbord en muis en HP officejet 6820 printer

730-057

1 Inhoud ketelruimte

730-058

1 Metalen ladenkastje, zonder inhoud

730-059

Divers gereedschap

730-060

1 Buisframe met spandoek ca. 600x200 cm

730-061

1 Buisframe met spandoek ca. 200x200 cm

730-062

1 Houten constructie, totale ombouw van het spring-veld, compleet met bordes en trappen

730-063

1 Bounceboard

730-064

1 Bounceboard

730-065

1 Bosan kussen

730-066

1 Bosan 3/4 kussen

730-067

1 Rinogym kussen

730-068

1 Speelkussen

730-069

1 Speelkussen

730-070

1 Speelkussen

730-071

1 Philips koffie apparaat

730-072

1 Philips koffie apparaat

730-073

1 Buisframe met spandoek ca. 40 x 3 m
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730-074

1 Buisframe met spandoek ca. 40 x 3 m

730-075

1 Basket bord exclusief frame

730-076

1 Basket bord exclusief frame

730-077

1 Buisframe met spandoek ca. 24 x 3 m

730-078

1 Basket bord exclusief frame

730-079

3 Metalen hanglampen Let op! Deugdelijk afdoppen

730-080

3 Metalen hanglampen

730-081

1 Entresol ca. 8x16 m, compleet met railing, trap, vloerbedekking. Netjes demonteren.
Afhalen in overleg echter binnen 5 werkdagen na afhaaldag

730-082

1 Driedelige schuifladder

730-083

2 Dozen nylon tasjes bedrukt

730-084

2 Trampoline matten waarvan 1 in doos

730-085

2 JB system speakers type Vibe 15 MK2

730-086

1 Doos ballen

730-087

1 Metalen voorraadrek met inhoud, diverse decoratiematerialen langs wand waaronder
thermosflessen, poppen etc.

730-088

1 Klaptafel met banken, banken moeten nagekeken worden (defect)

730-090

2 Banners

730-091

1 Picknick tafel met tafelkleed en decoratie, ca. 300 cm

730-092

1 Picknick tafel met tafelkleed en decoratie, ca. 300 cm

730-093

1 Picknick tafel met tafelkleed en decoratie, ca. 220 cm

730-094

1 Picknick tafel met tafelkleed en decoratie, ca. 220 cm

730-095

1 Picknick tafel met tafelkleed en decoratie, ca. 300 cm

730-096

1 Picknick tafel met tafelkleed en decoratie, ca. 220 cm

730-097

1 Wandklok

730-098

1 JB systems DMX-512

730-099

1 JB systems COB4Bar lichtbalk met transporthoes

730-100

1 JB systems COB4Bar lichtbalk met transporthoes

730-101

1 JB systems DMX-512

730-102

1 Truss met ophanging

730-103

1 Hikvision camera

730-104

2 Metalen kapstokhaken

730-105

1 Aangebroken doos Lavazza koffiebekers

730-106

1 Hijmans stofzuiger type Comtesse

730-107

1 HP laptop type N2j96aeash

730-108

1 JB Systems type D2-1500 2-kanaals versterker met ingebouwde actieve cross-over

730-109

1 Skytec type STM-3005REC 4 kanaals mengpaneel met usb ingang in 19 inch verrijdbaar
rack

730-110

3 Klapstoelen, 4 vouwkratten

730-111

1 Tweedeurs kluis met afstortvak

730-112

1 Partij antislip sokken diverse maten
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730-113

1 Partij nylon tasjes, bidons etc. op 2 delen voorraadstelling

730-114

1 Printer etc. op 2 delen voorraadstelling

730-115

1 Houten tweedelig voorraadrek, 1 kantoortafel, 1 verrijdbare bureaustoel

730-116

1 Partij banners

730-117

1 Beschermnetten, ca. 64m lang, 4m hoog

730-118

1 Flatron type W2246

730-119

3 Kunststof afvalemmers met tuimeldeksel

730-120

1 Inhoud ladenkastje

730-121

1 Buisframe met spandoek
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