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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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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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Corona Maatregelen

Maatregelen coronavirus
Update 25 februari 2022
Kijk- en uitleverdagen
Afhankelijk van de locatie en de opkomst wordt de toegang gedoseerd. Het is mogelijk dat u actief wordt
benaderd om een tijdsafspraak te maken voor de kijk- en uitleverdag. Ook houden wij ons het recht voor
een of meerdere extra uitleverdagen te plannen.
Voor uw gezondheid en die van uw medemens
- Volg altijd de aanwijzingen van ons personeel op!
- Volg de hygiëne adviezen van de overheid
- Houd 1,5 meter afstand
- Afhalen? Doe een zelftest
- Klachten? Blijf thuis en bel voor overleg
- Draag een mondkapje als dat wordt geadviseerd
- Maak gebruik van de iDEAL betaallink
- Betaal niet met contant geld
- Maak gebruik van de pakketservice (indien van toepassing)
Bezorging
Bij het afleveren van pakketten zal de bezorger voor u tekenen na uw instemming en vragen om de laatste
drie cijfers van uw ID.
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Kavellijst Aqua Installaties B.V.
934-001

1 Waterpomp op houten zuil

934-002

1 HP DesignJet T630 36 plotter

934-003

1 Konica Minolta BizHub C250i printer

934-004

1 Partij diverse onderdelen

934-005

1 Asus Aqua PC05 computer met 2 beeldschermen, toetsenbord en muis

934-006

2 Kantoortafels met 4 stoelen

934-007

1 Kunstbloemen boeket in pot

934-008

1 Drieluik

934-009

4 Stapelbare kunststof stoelen op metalen onderstel

934-010

6 Stapelbare kunststof stoelen op metalen onderstel

934-011

4 Stapelbare kunststof stoelen op metalen onderstel

934-012

1 Simple Human afvalbak

934-013

1 Asus Aqua PC05 computer met 3 beeldschermen, toetsenbord en muis

934-014

1 Samsung C34J791WTU beeldscherm

934-015

1 Apple ipad met oplader en beschermcase

934-016

1 Samsung tablet met oplader en beschermcase

934-017

1 Samsung Galaxy A52S met oplader

934-018

1 Samsung Galaxy zonder oplader

934-019

1 Casio HR-150RCE rekenmachine

934-022

1 Apple Iphone zonder lader

934-023

1 Samsung Galaxy A52s zonder oplader

934-024

1 Samsung Galaxy A41 zonder oplader

934-025

1 Samsung Galaxy A52S zonder oplader

934-026

1 Samsung Galaxy

934-027

1 Samsung Galaxy A52s zonder oplader

934-028

1 Samsung Galaxy

934-029

1 HP laptop, scherm defect

934-030

1 Meta driedelig metalen voorraardrek

934-031

1 Meta driedelig metalen voorraardrek

934-032

1 Wandversiering

934-033

1 Henry Next 200 stofzuiger

934-034

8 Nieuwe verbanddozen

934-035

1 MAS valbeveiliging in metalen kist

934-036

1 Aco Shower Drain C en Aco shower drain goot

934-037

2 Vakken papier en toner

934-038

1 Vak met DeWalt materialen

934-039

1 Vak met oa. Gerberit materialen

934-040

1 Vak met diverse kranen etc.
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934-041

1 Vak met diverse douchekoppen etc.

934-042

1 Douchegoot

934-043

1 Delabie G6632 voorspoelkolom met mengkraan. Nieuwprijs EUR 753,00

934-044

1 Grohe Rainshower

934-045

1 Vak met douchebeugels

934-046

4 Sorteerdozen afdichtringen

934-047

1 Vak met Honeywell thermostaten waaronder ca. 5 TH5110D

934-048

1 Quooker tank en 2 Quooker kranen

934-049

3 Vakken met diverse voorraad waaronder kranen

934-050

1 Schneider Electric Thorsman 30LED werklamp

934-051

1 Schneider Electric Thorsman 50LED werklamp

934-052

1 LUMX bouwlamp

934-053

1 Bouwlamp

934-054

1 Makita DML805 bouwlamp

934-055

1 Makita DML805 bouwlamp

934-056

1 Makita DML805 bouwlamp

934-057

1 Makita DML805 bouwlamp

934-058

1 Led`s work bouwlamp

934-059

1 Bailey LED bouwlamp dimbaar en oplaadbaar

934-060

1 Makita DMR107 bouwradio

934-061

1 PerfectPro DBOX2 DAB radio

934-062

1 Stuurslot inclusief sleutel

934-063

1 Perstang in hoes

934-064

1 Ivana boutenschaar 460 mm

934-065

1 Freund 01000600 goothaak buigtang

934-066

1 Knipex 8310020 pijptang

934-067

1 Stellingdeel materialen

934-068

1 Diverse betonboren

934-069

2 Rothenberger zuigdrukreinigers

934-070

2 Conel zuigdrukreinigers

934-071

1 Partij diverse werkkleding

934-072

1 Draco K8 hoekfelssuiter

934-073

1 Rothenberger nr 11 pijpsnijder en 1 Ridgid

934-074

1 Uponor 25-63 buissnijder nieuw in doos

934-075

1 Stellingdeel met diverse

934-076

1 Bosch Easy Control adapter

934-077

1 Rothenberger 5.2010 kunststof schaar

934-078

1 Rothenberger 5.2010 kunststof schaar

934-079

1 Rothenberger 5.2010 kunststof schaar

934-080

1 Set van 4 buigveren

934-081

1 Set van 3 buigveren
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934-082

Soldeerzink

934-083

2 Waterpassen

934-084

2 Ivana waterpassen

934-085

2 Stabila waterpassen

934-086

2 Ivana waterpassen 120 cm

934-087

2 Conel waterpassen 100 cm

934-088

1 Makita dubbellader met nieuwe accu in kist

934-089

2 Makita kisten voor DCG180ZXK

934-090

1 Makita HR2611F combihamer in kist

934-091

1 Makita DGA504 haakse slijper in kist

934-092

1 Makita HR166D boorhamer in kist

934-093

1 Makita DJR186 reciprozaag in kist

934-094

1 Makita DDF484 klopboormachine en DTD154 slagschroevendraaier. Let op maar 1 accu

934-095

1 Makita DGA504 haakse slijper

934-096

1 Makita DTM51 multitool

934-097

1 Makita 9558HN haakse slijper

934-098

2 Makita DML801 LED lampen zonder accu

934-099

1 Makita DHR202 boorhamer

934-100

1 Makita DHR202 boorhamer

934-101

1 Makita DHR243 combi hamer

934-102

1 Makita DTD154 slagschroevendraaier in kist

934-103

1 Makita DTM51 multitool in kist

934-104

1 Makita DHR202 boorhamer met oplader in kist

934-105

1 Makita HR2631FT combihamer in kist

934-106

1 Makita DHP484 klopboormachine met oplader in kist

934-107

1 Makita DGA506 haakse slijper in kist

934-108

1 Gereedschapstrolley

934-109

1 Gereedschapstrolley met divers gereedschap

934-110

1 Gereedschapstrolley met divers gereedschap

934-111

1 Fein Multimaster in kist

934-112

1 Makita DTM51 multitool in kist

934-113

1 Rems 578001 accu radiaalpers met oplader en diverse persbekken in kist

934-114

1 Rems 578001 accu radiaalpers met oplader en diverse persbekken in kist

934-115

1 Rems 578001 accu radiaalpers met oplader en diverse persbekken in kist

934-116

1 Makita DHR243 combi hamer in kist

934-117

1 Hepa filter in kist

934-118

1 Makita DGA504 haakse slijper in kist

934-119

1 Makita DMT51 multitool in kist

934-120

2 Verlengkabels

934-121

2 Gatenzaagsets

934-122

5 Rems persbekken diverse maten
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934-123

1 Stanley C6BB304STN071 compressor

934-124

1 Kabelhaspel

934-125

1 Ivana kabelhaspel

934-126

1 Ivana kabelhaspel

934-127

1 Conel kruislaser met statief, glaasje ontbreekt

934-128

3 Sets boren incompleet

934-129

2 Sets boren incompleet

934-130

Diverse sets

934-131

1 Rothenberger acculader met 2 accuus

934-132

1 Bosch AL1820CV lader

934-133

1 DeWalt DW088CG groene kruislaser in koffer met statief

934-134

DeWalt DW088CG groene kruislaser met afstandsmeterkit in koffer met statief

934-135

1 Makita DTD153 slagschroevendraaier met lader in kist

934-136

1 REMS Python Hydraulische pijpenbuiger in kist, zo goed als nieuw

934-137

1 Varkenshaarbrander

934-138

1 Gasbrander

934-139

1 Makita boorhamer met lader en diverse boren in kist

934-140

1 Makita DHR243 combihamer in kist

934-141

1 Makita haakse slijper met oplader in kist

934-142

1 Makita DHP486 klopboormachine met oplader in kist

934-143

1 Makita DJR186 reciprozaag in kist

934-144

1 Makita DHR202 boorhamer in kist

934-145

1 Makita DTM51 multitool met oplader in kist

934-146

1 Makita DHR243 combihamer met hepafilter in kist

934-147

1 Makita DJR186 reciprozaag in kist

934-148

1 Rebartier RT-940 vlechtmachine met oplader in kist

934-149

1 Makita JR3051T reciprozaag in koffer

934-150

1 Makita JRT3050T reciprozaag in koffer

934-151

1 Makita DX07 Hepa filter in kist

934-152

1 EuroIndex S4601ST manometer in koffer

934-153

1 EuroIndex S4601ST manometer in koffer

934-154

1 EuroIndex S4601ST manometer in koffer

934-155

1 Conferentietafel 6-delig

934-156

1 Makita kist met diverse materialen

934-157

1 Makita DDF484 klopboormachine met oplader in kist

934-158

1 Makita DTD154 slagschroevendraaier in kist

934-159

1 Makita DTD154 slagschroevendraaier in kist

934-160

3 Uponor koffers met materialen

934-161

1 Kist met diverse persbekken

934-162

1 Uponor UP110 perstangset in koffer, incompleet

934-163

1 Uponor UP110 perstangset in koffer, incompleet
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934-164

1 Uponor UP110 perstangset in koffer, incompleet

934-165

1 Uponor UP110 perstangset in koffer, incompleet

934-166

1 Hikoki CL18DSL draadeindknipper met lader in koffer

934-167

1 Makita DGA504 haakse slijper zonder accu in koffer

934-168

5 Makita koffers met eventuele inhoud

934-169

Diverse kunstplanten aan wand

934-170

1 Wanddecoratie

934-171

1 Casio beamer

934-172

1 Vloerverwarming verdeler in doos

934-173

1 Draadmandopstelling en diverse bakken op de vloer met onder andere diverse maten
stalen beugels met rubber inlage

934-174

1 Draadmandopstelling met onder andere zinken doorlaten

934-175

1 Draadmandopstelling met inhoud

934-176

Diverse pijpen, 2 zakken rondellen etc

934-177

1 Draadmandopstelling met inhoud

934-178

1 Draadmandopstelling met inhoud

934-179

1 Draadmandopstelling met inhoud

934-180

1 Draadmandopstelling met inhoud waaronder Twinsafe bochten en pijpen

934-181

16 Draadmanden zonder inhoud

934-182

Inhoud 16 draadmanden

934-183

1 Draadmandopstelling met inhoud

934-184

1 Draadmandopstelling met inhoud

934-185

2 Draadmandopstellingen met inhoud en partij nieuwe buizen

934-186

Draadmandopstelling met inhoud

934-187

1 Draadmandopstelling met inhoud waaronder sifons

934-188

1 Diverse dozen met inhoud

934-189

1 Draadmandopstelling van 10 manden met inhoud en 2 zakken

934-190

1 Draadmandopstelling met inhoud

934-191

1 Partij isolatie waaronder Recticel

934-192

4 Pakken Therma Kingspan

934-193

1 Dreinagebuis

934-194

1 Isolatierollen

934-195

1 Partij diverse buis en slang

934-196

2 Magazijnstellingen zonder inhoud

934-197

2 Magazijnstellingen zonder inhoud

934-198

2 Magazijnstellingen zonder inhoud

934-199

2 Magazijnstellingen zonder inhoud

934-200

1 Rol Viega meerlagenbuis

934-201

1 Partij diverse ventilatiebuis

934-202

2 Pijpenbuigtangen

934-203

2 Pijpenbuigtangen
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934-204

2 Pijpenbuigtangen

934-205

2 Pijpenbuigtangen

934-206

2 Pijpenbuigtangen

934-207

3 Pijpenbuigtangen

934-208

1 Pijpenbuigtang groot model

934-209

3 Pijpenbuigtangen

934-210

2 Pijpenbuigtangen

934-211

1 Partij filterkasten

934-212

1 Stanley gereedschapskoffer met inhoud

934-213

1 Stanley gereedschapskoffer met inhoud

934-214

1 Stanley gereedschapskoffer met inhoud

934-215

1 Stanley gereedschapskoffer met inhoud

934-216

6 Sorteerkoffers met onderdelen

934-217

4 Kisten

934-218

4 Sorteerkoffers met inhoud

934-219

4 Sorteerkoffers met inhoud

934-220

4 Sorteerkoffers met inhoud

934-221

1 Altrex trapje

934-222

1 Steekwagen en 3 trolleys

934-223

1 Picknicktafel

934-224

1 Pallet met materiaal

934-225

3 Bakken diverse materialen

934-226

7 Dozen dubbelwandig geïsoleerd rookkanaal, diverse maten

934-227

5 Diverse design radiatoren

934-228

6 Diverse radiatoren

934-229

1 Douchewand

934-230

1 Douchewand

934-231

1 Douchewand

934-232

1 Douchewand

934-233

1 Douchewand

934-234

1 Douchewand

934-235

1 Rolcontainer zonder inhoud

934-236

1 Gatenzaag

934-237

1 Partij brandkleppen op pallet

934-238

1 Magazijnstelling

934-239

1 Dubbele magazijnstelling

934-240

Inhoud kavel 196 en bakken ervoor

934-241

Inhoud kavel 197

934-242

Inhoud kavel 198

934-243

Inhoud kavel 199 en spullen ervoor en ernast

934-244

1 Voorraadstelling met inhoud
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934-245

2 Banden en diverse materialen onder trap

934-246

3 Stellingdelen met sanitair

934-247

3 Stellingdelen met onder andere kranen, toiletrolhouders etc.

934-248

1 Gerberit binnenwerk wandcloset

934-249

2 Koffers met diverse gatenzagen

934-250

1 Koffer met divers gereedschap

934-251

1 Varkenshaarbrander

934-252

2 Rothenberg zuigdrukreinigers

934-253

1 Rothenberger RoFrost CO2 handmatig vrieskit

934-254

1 Makita SG1251 sleuvenfrees in kist

934-255

1 Makita kist

934-256

1 Rothenberger RP30 testpomp

934-257

1 Makita stofzuiger met toebehoren en diverse slangen en onderdelen onderste stellingdeel

934-258

1 Partij diverse materialen en onderdelen

934-259

1 EllerLift hefwagen

934-260

1 Partij diverse materialen op rol waaronder bitumen

934-261

1 Partij diverse materialen

934-262

1 Partij dfiverse materialen

934-263

2 Beugels met buis, 1 doos en diverse rollen op de grond

934-264

2 Beugels met meerlagenbuis

934-265

2 Bakken met ijzer en koperen buis

934-266

4 Beugels diverse buis

934-267

1 Gereedschapskruiwagen

934-268

2 Trolleys

934-269

1 Aluminium trap

934-270

1 Altrex driedelige schuifladder

934-271

1 Altrex driedelige schuifladder

934-272

1 Pallet diverse koppelstukken en emmer beugels

934-273

1 Partij bakken interieur bus met diverse materialen

934-274

2 Trekveren, ca. 12 buigveren en diverse spuiten

934-275

1 Partij diverse materialen

934-276

1 Pallet met diverse koppelstukken en buizen

934-277

1 Gereedschapskoffer met inhoud

934-278

1 Tayg Gereedschapskoffer met inhoud

934-279

1 Stanely gereedschapskoffer

934-280

1 Makitakist met gereedschap

934-281

1 Pallet met diverse materialen

934-282

1 Pallet met diverse materialen

934-283

1 Partij diverse materialen

934-284

Diverse dakdoorvoeren

934-285

1 Altrex Pro+ trapje Falco 2x3
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934-286

1 Altrex Pro+ trapje Falco 2x3

934-287

1 Aluminium trap 2x3

934-288

1 Gardena slanghaspel

934-289

1 Conel werktafel met bankschroef

934-290

1 Toiletpot en diverse

934-291

1 Kantoortafel met diverse materialen

934-292

1 Dartbord met achterplaat

934-293

1 Asbak/afvalbak

934-294

1 Partij diverse waaronder design radiator douchewand etc.

934-295

Partij voorraad in container

934-296

1 Vijfdelige dubbelzijdige draagarmstelling

934-297

1 Container

934-298

6 Tanks

934-299

1 Partij diverse ijzer en lood en pallet met buizen

934-300

1 Partij dakpannen etc.
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