Lid Federatie TMV

Regiotax

Emailtax

Internetveiling

Beëdigd Registermakelaar-Taxateur
Machinerieën & Bedrijfsinventarissen

Tandtechnisch Laboratorium Velocident B.V.
Wijze van verkoop :

Executieveiling

Opdrachtgever

:

Curator

Adres

:

Edisonstraat 101, 2723RT Zoetermeer

Kijkdag

:

25-10-2019 van 10.00 tot 12.00 uur

Sluitingsdatum

:

29-10-2019 vanaf 19.00 uur

Uitlevering

:

08-11-2019 van 10.00 tot 15.00 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 Tandtechnisch Laboratorium Velocident B.V.

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.

814-251

1 Ontvangsttafel ca. 200 x 100cm compleet met 5 stoelen

814-252

1 Vitrinekast geen sleutel

814-253

1 Vitrinekast geen sleutel

814-254

2 Plantenbakken

814-255

1 Scheerspiegel

814-256

1 Wandkast ca. 150 x 150cm

814-257

1 Wandspiegel ca. 70 x 70cm

814-258

3 Stoelen

814-259

1 Techniektafel met 4-ladenblok, gasbrander en verrijdbare stoel

814-260

1 Zubler Variostar model K50 micromotor met handstuk SN-VS 02440

814-261

1 Trolley met diverse inhoud

814-262

1 Tecnodent electrisch verstelbare behandelstoel model Linda

814-263

1 RVS spoelmeubel met 3-ladenblok, mengkraan en afvalunit

814-264

2 Tork dispensers

814-265

1 Open houten kast

814-266

Diverse benodigdheden

814-267

1 Nobel Biocare manual torque wrench

814-268

1 Kantinetafel ca.220 x 110 cm

814-269

9 Kantoorstoelen gestoffeerd

814-270

1 Roder Sohne (Gispen?) kappersstoel zonder hoofdsteun

814-271

1 Lectuurhouder met whiteboard

814-272

1 Stalen 2-deurs kantoorkast

814-273

1 Stalen schuifdeurkast

814-274

De inhoud van kast 273 en keukenkastjes

814-275

2 Tork dispensers

814-276

1 Siemens waterkoker met pot

814-277

1 Philips Cafe Gaia koffiezetapparaat

814-278

1 Siemens 2-deurs koel- en vrieskast met eventuele inhoud

814-279

1 Siemens Gigaset telefoontoestel

814-280

1 Brabantia pedaalemmer

814-281

1 Fujitsu Siemens Amilo laptop met tas
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814-282

1 AirMac KP 100400M mobiele compressor

814-283

1 Kasterop luchtvat op stalen frame

814-284

1 Huishoudtrap

814-285

1 Partij onderdelenbakken

814-286

1 Wandschap

814-287

1 Werktafel met 2-ladenkast

814-288

1 Dujardin sleutelkluis

814-289

1 Haupt P18 polymerisatieapparaat

814-290

1 RVS spoelmeubel met 2 x 2/3-ladenkast, mengkraan en afvalunit ca 260 x 70cm

814-291

1 Stalen schuifdeurkast

814-292

1 Melag type 15 autoklav

814-293

1 Herbst Hydrofix pers

814-294

1 Pugliese 2-61 pers

814-295

1 Draaistoel

814-296

1 MixPc 2-componenten lijmpistool en aanstekers

814-297

1 Loupe verlicht

814-298

1 Techniektafel met 4-ladenblok met gasbrander

814-299

1 Houten werkbank ca. 410 x 60cm compleet met 2 afvalbakken

814-300

1 Interospital zuurkast

814-301

1 Houten werkbank ca. 180 x 60 cm compleet met bak gereedschap

814-302

1 RVS spoelmeubel met 2 x 6-ladenkast, mengkraan en afvalunit ca 330 x 70cm

814-303

1 Schudapparaat

814-304

1 RotoGrind model NT gipstrimmer

814-305

2 Vacuummengbekers

814-306

3 Vacuummengbekers

814-307

5 RVS beugels

814-308

1 Schudapparaat

814-309

1 Whip-Mix power vacuum mixer model C

814-310

1 Whip-Mix power vacuum mixer model F

814-311

1 Renfert MT3 pro gipstrimmer

814-312

1 Bak met benodigdheden

814-313

1 RVS spoelmeubel met 2 x 6-ladenkast, mengkraan en afvalunit ca 330 x 70cm

814-314

1 Aiwa radio

814-315

1 Iride uitwerkkast met handstuk

814-316

Voorraad w.o. Duradur blauw

814-317

1 Mobiel voorraadmeubel met inhoud

814-318

2 Wanddecoraties

814-319

1 Ikea roldeurkast 2-delig

814-320

1 HP Laserjet 1200 printer

814-321

1 Ikea L-vormig bureau met mobiel ladenblok en diverse benodigheden

814-322

2 Kuipstoelen met kussen
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814-323

1 Triumpf 2-deurs kantoorkast met eventuele inhoud

814-324

1 Huawai router en 2 Siemens NS 10 IP Pro

814-325

1 HP LaserJet Pro 400 MFP kantoormachine

814-326

1 Dell Optiplex pc compleet

814-327

1 Jaloeziedeurkast

814-328

1 Machinebureau met mobielladenblok en verrijdbare bureaustoel

814-329

1 Brother AX-20 typemachine en Canon Fax

814-330

1 Siemens Gigaset telefoontoestel en Siemens telefoontoestel

814-331

1 Dell Optiplex pc compleet

814-332

2 Kantoorstoelen gestoffeerd

814-333

1 Jaloeziedeurkast

814-334

1 Wandspiegel

814-335

5 Ladenkasten met tanden

814-336

1 Philips radio met 2 speakers

814-337

1 Trubyte Teeth cassette met gedeeltelijke inhoud

814-338

1 EWL dubbele techniektafel met afzuiging en verlichting

814-339

1 EWL K10 micromotor met handstuk

814-340

1 Renfert Tripla type 6 puntlasapparaat met meubel

814-341

1 Erkodent Erkoform RVE dieptrekmachine

814-342

1 Hotplate

814-343

1 Schuler Dental S-U-Acrylmat drukpan op kookplaat, cap 2,5 bar, 4,0ltr

814-344

1 Techniektafel met 4-ladenblok

814-345

1 EWL dubbele techniektafel met afzuiging en verlichting

814-346

1 Schick C Master 3 micromoter met handstuk

814-347

1 Schick C Master 2 micromoter met handstuk

814-348

1 Siemens Gigaset telefoontoestel

814-349

1 4-Ladenkastje met inhoud

814-350

3 Verrijdbare werkstoelen

814-351

1 Luxomat D al Dente UV lichtuitharder

814-352

1 Degussa VG3 frees

814-353

1 Freuding dubbele techniektafel met afzuiging en verlichting

814-354

1 EWL K9 micromotor met handstuk

814-355

1 4-Ladenkastje met inhoud

814-356

1 Freuding dubbele techniektafel met afzuiging en verlichting

814-357

1 4-Ladenkastje met inhoud

814-358

1 EWL K9 micromotor met handstuk

814-359

1 Schick C Master 2 micromoter met handstuk

814-360

1 Jelrus Vista model 23050 porceleinoven met Jelrus 7230 vacuumpomp

814-361

1 Schuler Dental waxapparaat

814-362

1 Renfert waxlectric II electrisch wasmes met handstukken

814-363

1 Vivadent Programat P510 laboratoriumoven 2014 met vacuumpomp
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814-364

1 Siemens Gigaset telefoontoestel

814-365

1 Siemens Gigaset telefoontoestel

814-366

1 Freuding dubbele techniektafel met afzuiging en verlichting

814-367

1 Schick C Master 2 micromoter met handstuk

814-368

1 Vita vacumat 4000 Premium Laboratoriumoven

814-369

1 EWL 6588400 stofafzuiger 500 Watt

814-370

2 4-Ladenkastje met inhoud

814-371

1 Sony CMT-MD1 geluidsinstallatie

814-372

1 Bose speakerset

814-373

1 Balans

814-374

2 Messing Kuvet SLX0259

814-375

1 Partij instrumenten

814-376

1 Partij slijp- en boortjes

814-377

1 Partij instrumenten

814-378

1 Ceplatec set

814-379

1 Partij Vita kleurmaterialen in ladenkastje

814-380

4 Diverse handstukken

814-381

1 Partij Vita kleurmaterialen in ladenkastje

814-382

1 RVS spoelmeubel ca 350 cm met 2 3-ladenblokken met inhoud, mengkraan en afvalunit.

814-383

1 Kimberly Clark handdoekapparaat en zeepdispencer

814-384

1 Odonto apparaat

814-385

1 EWL K6 schnell frequenz elektromotor met handstuk

814-386

1 Bego Eltrokor goudplateergereedschap

814-387

1 Hydro Air Carver laboratorium turbine

814-388

1 Renfert waxlectric

814-389

1 Dentiamatic waxmeter

814-390

1 Mettler E200 laboratoriumweegschaal

814-391

1 Nilfisk GS90 stof(af)zuiger

814-392

1 Iride uitwerkkast

814-393

1 Schick Qube Plus elektromotor met handstuk

814-394

1 EWL K6 type 800 micromotor

814-395

1 EWL K6 type 800 micromotor

814-396

1 EWL K9 micromotor met voetbediening

814-397

1 Techniektafel met 4-ladenkast

814-398

1 Speedweld 60

814-399

1 Sifa ergonomisch tabouret met rugsteun

814-400

1 Sifa ergonomisch tabouret met rugsteun

814-401

1 Sifa ergonomisch tabouret met rugsteun

814-402

2 Verrijdbare werkstoelen

814-403

1 Denon geluidsinstallatie werking onbekend

814-404

1 Vita Vacumat 250 porceleinoven
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814-405

1 Metalen schuifdeurkast met inhoud

814-406

1 Metalen schuifdeurkast

814-407

1 Inhoud kavel 406 waaronder voorraad wasplaat, foam etc.

814-408

2 Houten bakken

814-409

1 Harnisch Rieth opstelling

814-410

2 Articulatoren waaronder Brevetta Galetti

814-411

2 Dentatus type AEB facebow

814-412

1 Werkstation

814-413

3 Denar Articulatoren

814-414

1 Columbus 2000 stof(af)zuiger

814-415

1 Techniektafel met 4-ladenblok

814-416

1 Moderma polijstmotor met Denta Olymp afzuigkap

814-417

1 RVS meubel ca. 160 x 70 cm met 4 laden, achter- en zijwand

814-418

1 Staehle type 2000 stof(af)zuiger

814-419

1 Bandelin Sonorex RK 100H ultrasonic reinigingsapparaat

814-420

1 Wassermann dubbele polijstmotor met 2 Delta Olymp afzuigkappen

814-421

1 Sonorex Super RK 102H ultrasonic reinigingsapparaat

814-422

1 Degussa type N1 gietapparaat

814-423

1 Reitel Steamy Mini stoomreiniger

814-424

1 Doos met Sherma Fina 2000

814-425

1 RVS werktafel met 2 spoelbakken, 4 laden en 3 deuren

814-426

1 Handoekhouder en zeepdispencer

814-427

1 Harmisch Rieth polierbox D-P 520 met werktafel

814-428

1 Degussa R3 vacuummengstation

814-429

1 EKS elektronische weegschaal max 5000 gram

814-430

1 Harnisch+Rieth MS304 straalkast

814-431

1 Harnisch+Rieth P-G400 fijnstraalkast met Abrasive vac

814-432

1 Degussa Prestomat Compact gietapparaat, volgens opgave zou de vacuüm voorziening
moeten worden geserviced

814-433

1 Degussa HR1 gietapparaat

814-434

1 Mihm-Vogt type LTR mini oven

814-435

1 Jelrus Infinity L30 oven

814-436

1 Mihm-Vogt M3 oven

814-437

1 Mihm-Vogt oven

814-438

1 Afzuiging met verlichting en 2 filtersunits. Let op leidingen deugdelijk afdoppen

814-439

3 Krukken

814-440

1 Tabouret met rugsteun

814-441

1 HK Porter no2 betonschaar

814-442

1 Apura handdoekhouder, Tork zeepdispencer en Apura prullebank

814-443

1 Apura handdoekhouder, Tork zeepdispencer en Apura prullebank

814-444

1 Metalen schuifdeurkast met inhoud
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814-445

1 Tweedelig metalen voorraadrek met inhoud

814-446

1 Pony Air 125 compressor

814-447

1 Altrex aluminium trap

814-448

1 Schoonmaakwagen met diverse schoonmaakatributen

814-449

1 Steekwagen

814-450

1 EWL K9 micromotor

814-451

2 Rational articulatoren

814-452

4 Articulatoren

814-453

2 Dentatus type ARH articulatoren

814-454

2 Dentatus type ARH articulatoren

814-455

2 Dentatus type ARH articulatoren

814-456

1 Quick articulator

814-457

2 Dentatus type ARH articulatoren

814-458

2 Dentatus type ARH articulatoren

814-459

2 Rational articulatoren

814-460

2 Rational articulatoren

814-461

2 Rational articulatoren

814-462

2 Rational articulatoren

814-463

2 Rational articulatoren

814-464

2 Rational articulatoren

814-465

2 Rational articulatoren

814-466

2 Rational articulatoren

814-467

2 Rational articulatoren

814-468

2 Rational articulatoren

814-469

2 Rational articulatoren

814-470

2 Rational articulatoren

814-471

2 Rational articulatoren

814-472

2 Rational articulatoren

814-473

2 Rational articulatoren

814-474

2 Rational articulatoren

814-475

2 Rational articulatoren

814-476

2 Rational articulatoren

814-477

2 Rational articulatoren

814-478

2 Rational articulatoren

814-479

2 Rational articulatoren

814-480

2 Rational articulatoren

814-481

2 Rational articulatoren

814-482

2 Rational articulatoren

814-483

3 Diverse articulatoren

814-484

2 Denar cases

814-485

1 Assortiments doosje met diverse metalen waaronder zilver spaarlegering halfedel en
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lood. Gewicht volgt na kijkdag
814-486

1 Zakje 30 gr legering

814-488

1 Volkswagen Fox,
kenteken 35-JLP-3,
datum eerste toelating 30-06-2009,
vervaldatum APK 04-07-2020,
benzine,
ca. 188.500km,
40kW, 1.198 cilinderinhoud,
Euro 4,
2 sleutels,
schade motorkap,
BTW verrekenbaar voor ondernemer
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