Lid Federatie TMV

Regiotax

Emailtax

Internetveiling

Beëdigd Registermakelaar-Taxateur
Machinerieën & Bedrijfsinventarissen

V.O.F. Ritmiek
Wijze van verkoop :

Faillissementsveiling

Opdrachtgever

:

Curator

Adres

:

Cardanuslaan 21A, 6865 HJ Doorwerth

Kijkdag

:

18-06-2022 van 10.00 tot 12.00 uur
uitsluitend na aanmelding via de website

Sluitingsdatum

:

20-06-2022 vanaf 19.00 uur

Uitlevering

:

25-06-2022
u ontvangt een tijdvak

Opgeld

:

18%

BTW

:

21%

Brochure V.O.F. Ritmiek - 202205027 - pagina 1/15
Meester F.A. van Hallweg 20
1181 ZT Amstelveen Holland

T 00 31 (0)20 44 11 725
F 00 31 (0)20 44 11 726

info@puper.nl
www.puper.nl

KvK nummer 34131485
BTW NL8137.81.784.B01

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Makelaarskantoor Puper B.V., waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen (zie www.puper.nl).

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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Artikel 15 Algemene Verordening Persoonsgegevens
Koper is zich bewust van de Algemene Verordening Persoonsgegevens en dient derhalve alle zorgvuldigheid te betrachten. Het is koper niet toegestaan data
(hardcopy of digitaal) op enigerlei wijze te gebruiken of in te zien of te verkopen of op enigerlei andere wijze of over te dragen.
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Bijzonderheden
Deze veiling is een Faillissementsveiling.
Wij adviseren u gebruik te maken van de kijkdag.
Herroepingsrecht (recht van retour) is 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.
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Kavellijst V.O.F. Ritmiek
930-001

1 Samick piano 3 pedalen met kruk

930-002

1 Pro Art model GC-100II concertgitaat 7/8, 620mm mensuur geschikt voor kinderen van
ca. 10 -13 jaar

930-003

1 Klassieke gitaar

930-004

1 Aria AL-10 concertgitaar

930-005

1 LaPaz model oo1 Amber Naturel klassieke gitaar

930-006

1 Kapok MG-10 klassieke gitaar

930-007

1 Stagg western gitaar

930-008

1 Western gitaar

930-009

1 Yamaha C-60 klassieke gitaar

930-010

1 LaPaz model 002 NT 3/4 klassieke gitaar

930-011

1 Klassieke gitaar

930-012

1 Amadeiro SCG-089 klassieke gitaar

930-013

1 Salvador model CS-244 klassieke gitaar met hoes

930-014

1 Nashville model NV-30 NT western gitaar met hoes

930-015

1 Gomez model C-941/BLS klassieke gitaar met hoes

930-016

1 TCS model UK-160 ukelele met hardcase

930-017

1 CB Sky ukelele 1 stemmechaniek ontbreekt

930-018

1 Ukelele

930-019

1 Hardcase gitaarkoffer

930-020

1 OK model OPK 3040BT sound system

930-021

1 CLX model Bullet 100 4-kanaals mengversterker met transportsysteem

930-022

1 Rott model KBA 1CB gitaarversterker

930-023

1 Squier Frontman 10G gitaarversterker

930-024

1 Laney Linebacker L50 Bass basversterker

930-025

1 Hohner model HR10N gitaarversterker

930-026

1 Peavey model TKO 115 basversterker

930-027

1 GLX model MG10 gitaarversterker

930-028

1 Ibanez IBZ2B basversterker

930-029

1 Rock Tile model PG10 gitaarversterker

930-030

3 Vioolkoffers

930-031

1 Ibanez Soundgear basgitaar met standaard

930-032

1 Hohner ST Special elektrische gitaar met standaard

930-033

1 Squier by Fender elektrische gitaar made in Indonesia

930-034

1 Legend Stratocaster elektrische gitaar met standaard

930-035

1 Squier Mini elektrische kindergitaar

930-036

1 Ibanez Talman elektrische gitaar met standaard

930-037

1 Beheringer Startocaster geen snaren
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930-038

1 Aria Pro II SL series elektrische gitaar geen snaren

930-039

1 Eko CS10 klassieke gitaar met standaard

930-040

1 Thomann Classic Gitar 4/4 met standaard

930-041

1 José Rodriguex model 285 klassieke gitaar met standaard

930-042

1 Bergmann Instrumenten model Estudio klassieke gitaar met standaard

930-043

1 Admira Dolores Spain klassieke gitaar met standaard

930-044

1 Juan Salvador modello 2 Spain klassieke gitaar

930-045

1 Klassieke gitaar

930-046

1 Gitaar met stalen snaren

930-047

1 Gitaar met stalen snaren

930-048

1 Gitaar met stalen snaren

930-049

1 Thomann Classic gitaar 3/4 met standaard

930-050

1 LaPaz model 002 NT 3/4 klassieke gitaar (zgan) met standaard

930-051

1 Thomann Classic gitaar 3/4 met standaard

930-052

1 LaPaz model 002 NT 3/4 klassieke gitaar

930-053

2 Innox gitaarvoetsteunen

930-054

2 Gitaarvoetsteunen

930-055

2 Innox gitaarvoetsteunen

930-056

1 Boss Super Chorus CH-1 voetpedaal

930-057

Inhoud van de kast w.o. (muziek)boeken, Korg tuner, TC electronic Polytone, Ibanez Micro
Teacher

930-058

1 Muziekstandaard

930-059

1 Muziekstandaard inklapbaar

930-060

1 Muziekstandaard

930-061

1 Muziekstandaard

930-062

1 Proel RSM360M muziekstandaard met hoes

930-063

1 Proel RSM360M muziekstandaard met hoes

930-064

1 Proel RSM360M muziekstandaard met hoes

930-065

1 Proel RSM360M muziekstandaard met hoes

930-066

1 Proel RSM360M muziekstandaard met hoes

930-067

1 Proel RSM360M muziekstandaard met hoes

930-068

2 Doos/bak met diverse (gitaar)hoezen

930-069

2 Trapezium tafels

930-070

1 Amati Kraslice clarinet

930-071

1 Dwarsfluit

930-072

1 Yamaha YAS 25 saxofoon

930-073

1 Yamaha YAS 25 saxofoon

930-074

1 Blokfluit met Generation flageolet fluit

930-075

1 Hohner Melodica Soprano

930-076

1 Evette clarinet

930-077

1 Vito Reso Tone clarinet
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930-078

1 Prelude dwarsfluit

930-079

1 Prelude dwarsfluit

930-080

1 5Star SML Paris clarinet

930-081

1 Yamaha YFL-21N dwarsfluit

930-082

2 Bresser softboxes op statief en reflectiescherm

930-083

1 Ikea bureaulamp

930-084

1 Viool elektronische gimmick

930-085

1 Viool met koffer

930-086

1 Viool met koffer

930-087

1 Viool met koffer

930-088

1 Viool met koffer

930-089

1 Viool met koffer

930-090

1 Viool met koffer

930-091

1 Viool met koffer

930-092

1 Main LPV2005 1/4 viool met koffer

930-093

1 Viool in hardcase

930-094

1 T&S 86-83 viool in hardcase

930-095

1 Lark viool in hardcase

930-096

1 Weltklang saxofoon

930-097

5 Diverse (defecte) blaasinstrumenten

930-098

2 Trapezium tafels

930-099

1 Bureautafel met ladenblok en bureaustoel

930-100

2 Bureautafels met ladenblok en bureaustoel

930-101

2 Hama fotostatieven

930-102

1 Kruk

930-103

1 Kast met inhoud

930-104

1 Epson Stylus SX105 kantoormachine

930-105

1 Wanddecoratie AAP

930-106

1 HP 15DW1410ND laptop geen lader

930-107

1 Acer MS2394 Laptop met lader

930-108

1 Acer Aspire N19H2 laptop

930-109

1 JVC Everio R camrecorder, Rode microfoon en FujiFilm X-T200 camera

930-110

8 Diverse monitoren

930-111

1 Vakkenkast met inhoud

930-112

1 Wandecoratie

930-113

1 Homemix CD-3 DJ unit

930-114

1 Piano met pianokruk

930-115

2 Houten klapstoelen

930-116

1 Piano met pianokruk

930-117

1 Vakkenkast met inhoud

930-118

1 Houten muziekstandaard
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930-119

1 Metalen muziekstandaard

930-120

1 Slagschaar

930-121

1 Senso Audio MPS501 mixer

930-122

1 Behringer Pro Mixer DX500

930-123

1 Pianokruk

930-124

Diverse materialen

930-125

1 Partij podiumdoeken

930-126

1 GEM WS2 midi workstation met hoes

930-127

1 CLX music elektrische baby piano

930-128

1 Decoratie in lijst

930-129

1 Carl Ebel piano met kruk

930-130

1 Krat met diverse kabels

930-131

1 Fazley FKB-050 keyboard met statief

930-132

1 Casio CTK-611 keyboard met statief

930-133

4 Showtec lightbar met spots en 5 spots PAR 56 can deels led

930-134

2 Statieven

930-135

2 Statieven

930-136

1 Partij lesboeken

930-137

1 Piano

930-138

2 Statieven

930-139

1 Orla R410 orgel

930-140

2 KRK actieve studio monitors en HP Pavilion monitor

930-141

2 Swissonic ASM5 actieve monitors

930-142

1 Motu Traveler MK3 audio interface

930-143

1 Yamaha MV1602 19" mixer

930-144

1 Yamaha EMX860st 8-kanaals mengversterker

930-145

1 Roclab MX881 audio mixer

930-146

1 Cambridge Audio 540P voorversterker

930-147

2 LEM PFM 10.2 speakers

930-148

1 Behringer Xenyx 802 analoog mengpaneel

930-149

1 JBSystems LM430 4-kanaals DMX lichtmodulator

930-150

2 Bureautafels met 1 onderkast en bureaustoel

930-250

ca. 15 vaten en diverse cans

930-251

2 Buisframes

930-252

1 Alex Meijer percolator

930-253

Inhoud opslagruimte w.o. crea-materialen en benodigdheden, verkleedkleding, kasten in
overleg. Netjes achterlaten!

930-254

1 Trommel

930-255

1 Nederlandsch Muziekinstrumentenbedrijf Blerick Concert-viool-harp

930-256

1 Folderkast met nieuwe T-Shirts, bedrukt

930-257

6 Klapschragen
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930-258

1 Houten stoepbord

930-259

Diverse statieven

930-260

1 Haegele piano

930-261

1 Casio WK-1800 keyboard met hoes, zonder lader

930-262

1 Roland E-15 synthesizer met hoes

930-263

3 Parasols

930-264

1 Rekje met diverse

930-265

Diverse acoustische gitaren (ter reparatie), keyboard, kabels etc

930-266

1 Partij deels nieuwe blokfluiten in draadmand

930-267

5 Keyboardstatieven

930-268

1 Korg 01/W keyboard zonder statief

930-269

1 Technics sx-KN2400 keyboard zonder statief

930-270

1 Casio ToneBank CA-401 keyboard zonder statief

930-271

1 Viscount Cantorum II keyboard zonder statief

930-272

1 General Music CD1 hyperkeyboard zonder statief, met oplader

930-273

1 Diamond MC-68A, zonder statief, zonder lader

930-274

1 Casio CA-100 tonebank keyboard zonder lader

930-275

1 Bontempi PM683 keyboard statief, zonder lader

930-276

1 Yamaha PSR-620 keyboard zonder lader, zonder statief

930-277

1 Casio CTK-1150 keyboard zonder lader, zonder statief

930-278

1 Nektar Impact GX61 keyboard zonder lader, zonder statief

930-279

1 Roland JV-80 keyboard met lader, zonder statief

930-280

1 Yamaha PSR-550 keyboard zonder lader, zonder statief

930-281

1 General Music CD3 hyperkeyboard zonder statief, met oplader

930-282

1 Korg Poly-800 keyboard zonder lader, met statief

930-283

1 Yamaha PSR-280 met pedaal en oplader, zonder statief

930-284

1 Nilfisk Multi II 30T stofzuiger

930-285

De decoratie in wandkast

930-286

Diverse statieven en buizen voor o.a. ballet

930-287

1 Bauer T22 beamer

930-288

23 Sprookjesboeken geschreven door Andersen, nieuw in verpakking

930-289

Diverse lesboeken, grotendeels nieuw, in wandkast

930-290

1 Sankyo EM-20XL camera in koffer

930-291

1 Goko G100 S-8 supr 8 editor met toebehoren

930-292

1 Polaroid Automatic 340 land Camera met toebehoren

930-293

1 Ikea vakkenkast met boeken en 2 dozen boeken

930-294

1 Ovale tafel met glazen blad

930-295

4 Stoelen

930-296

4 Kuipstoelen

930-297

1 Leunstoel

930-298

1 Hongaarse Citera
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930-299

1 Kistje met 2 houten vogelfluitjes, ratel, mondharmonica en 1 Kalimba

930-300

1 Houten cymbaal

930-301

1 Houten cymbaal

930-302

3 Panfluiten diverse maten

930-303

1 Hoorn

930-304

1 Partij diverse artikelen waaronder tape machines, knuffels, etc.

930-305

1 Klaptafel

930-306

1 Partij diverse creatieve materialen

930-307

1 August Förster piano

930-308

ca. 18 Kunststof klapstoelen

930-309

Diverse keuken- en barbecue materialen

930-310

1 Bonfire BBQ

930-311

1 Weber BBQ

930-312

2 Projectorschermen, 1 projectortafel

930-313

1 Kapstok

930-314

3 Rollen diverse materialen

930-315

1 Wandversiering

930-316

1 Wandversiering

930-317

1 Wandversiering

930-318

1 Metalen rekje, diverse onderdelen party tent etc.

930-319

1 Ladenkast met inhoud en displays op de kast

930-320

1 Kabelhaspel

930-321

1 Partij diverse gereedschap en materialen

930-322

1 Klein poppenhuis met poppen

930-323

1 Poppenhuis met kist met poppen

930-324

1 Viscount piano

930-325

1 Ikea vakkenkast met inhoud

930-326

2 Kantoortafels

930-327

1 Partij kerstdecoratie waaronder kerstboom, kerstmannen, etc.

930-328

6 Dozen Haloween decoratie

930-329

2 Dozen en 1 tas met stenen decoratie in verpakking

930-330

1 Pakket rockwool

930-331

1 HP Color Laserjet CM2320fxi MFP kantoormachine

930-332

3 Sta tafels

930-333

2 Sta tafels

930-334

2 Hoge stoelen

930-335

1 Boomwhackers set

930-336

1 Papierrolhouder

930-337

1 Wandversiering gesigneerd H. Estgerbuh

930-338

Inhoud receptie waaronder wandkastje, ladenkastje, bureau in hoekopstelling, 4 stoelen
etc.
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930-339

1 Ankloeng

930-340

1 Vitrinekast met nieuwe T-Shirts met opdruk, 2 dozen kleding met opdruk

930-341

1 Bureau met bureaustoel en jalouziedeurkastje

930-342

2 Casio electronische kassasystemen

930-343

1 Schuifdeurkast met inhoud

930-344

1 SKB kunststof flightcase

930-345

1 Houten boekenkast met inhoud met uitzondering van genummerde kavels

930-346

4 Basdrum pedalen

930-347

1 Yamaha AX-490 versterker en 1 Yamaha CDX-880 CD speler met 6 diverse speakers

930-348

5 Diverse toms en bass-drums

930-349

1 Yamaha Stage Custom drumstel met snare, drumkruk, ritme bekken en high-hat

930-350

1 Mapex Saturn series drumstel met snare, high-hat en bekken

930-351

1 Ludwig Accent CS drumstel met kruk, high-hat en ritme bekken

930-352

1 Maxwin bassdrum, 3 toms, 1 snare en koebel

930-353

Diverse bassdrum, tom, snare etc.

930-354

6 Hayman toms

930-355

4 DiMavery

930-356

1 Stagg kinder cajon met rugleuning

930-357

1 Stagg kinder cajon met rugleuning

930-358

1 Meinl cajon

930-359

1 Meinl cajon met hoes

930-360

Diverse drumpads

930-361

1 Hayman tom met harnas

930-362

Partij microfoon- en drumstatieven

930-363

1 Driedelig houten rek

930-364

1 Partij diverse microfoons en kabels

930-365

1 Yakumo DVD speler

930-366

1 Shoeshine kist met inhoud

930-367

1 DAP audio CD speler

930-368

1 Versterker

930-369

1 Kenwood

930-370

1 Kinder drumstel met kruk en snare

930-371

1 Drumstel met snare en kruk

930-372

1 Djembe

930-373

1 Djembe

930-374

1 Djembe

930-375

3 Bekkens en 1 high-hat op statief

930-376

1 Coca-Cola vitrine koelkast

930-377

2 Remo Roto Tom sets waarvan 1 standaard ontbreekt

930-378

1 Remo Roto tom set

930-379

8 Diverse percussie
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930-380

1 Tom

930-381

1 Linko bongoset

930-382

2 Bongosets

930-383

1 Wasbord

930-384

1 Trommel

930-385

1 Cosmis Percussion conga

930-386

1 Djembe met hoes

930-387

1 Djembe

930-388

1 Djembe

930-389

1 Partij diverse kloppers en stokken

930-390

1 Metalen voorraadrek met blokfluiten, diverse percussie etc. met uitzondering van
genummerde kavel

930-391

1 Metalen voorraadrek met diverse percussie etc. met uitzondering van genummerde
kavels

930-392

1 Metalen voorraadrek met diverse percussie etc.

930-393

2 Houten krukken

930-394

1 Bosch gasformuis

930-395

1 Numatic schoonmaakwagen en diverse materialen

930-396

1 Alex Meijer percolator

930-397

1 Alex Meijer percolator

930-398

1 Miele de Luxe vaatwasmachine

930-399

1 Siemens koel-vriescombinatie

930-400

Inhoud keuken waaronder, magnetron, koffiemachine, diverse serviesgoed, glazen etc.

930-401

Solina model A211 orgel
LET OP! Afhalen op afspraak locatie T' Venster. Wilhelminaweg 1 te Wageningen

930-402

Divers meubilair w.o. (kamer 0.09) 2 Billy open kasten, 9 stoelen, statafel met 2 krukken, 2
tafels, (kamer 0.03) 2 tafels, 2 stoelen, kast, Numatic stofzuiger, 2 vloerkleden, (kamer
2.06) 2 tafels, 8 diverse stoelen, vloerbedekking zwart.
LET OP! Afhalen op afspraak Wilhelminaweg 1 te Wageningen
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Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Makelaarskantoor Puper B.V., waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen (zie www.puper.nl).

