
1

Date of auction:
Thursday 30th August 2012

Welcome from 4.00 p.m. to view the yachts.

Timing of auction: 
5.00 p.m. - 6.00 p.m. 
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BAVAriA 35 SporT HT

  “This 35 feet Bavaria is 
      THE perfect family cruiser” 

Great layout below deck consisting of an owner’s cabin, saloon, a nice galley, 

toilet / shower compartment and a fabulous guest cabin. 

On deck the big cockpit with a hardtop and sliding roof and its comfortable seating area is 

perfect for the Dutch climate. Equipped with the biggest engine option, the performance is 

superb.

Model:

Year:

Ce-certification:

Interior:

Engines:

Engine hours:

Propulsion:

L.o.a.:

Beam:

Draft:

Fuel tank:

Water tank:

Cabins:

Beds:

35 Sport HT

2007

B

Mahogany

2 x Volvo Penta 350Hp

720 hours

Z-drive

11.00 m.

3.68 m.

0.92 m.

780 lt.

250 lt.

2

2 + 2

SpecificATionS

Lot number 1.
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perSHinG 33

  “Only one owner since new”

Many upgrades in 2007: bimini, winter cover, bow thruster, inverter, char plotter etc. Good 

condition. Reliable Caterpillars with shaft drive offer sparkling performance and handling. 

For a boat like this the layout is exceptional, a separate cabin in the bow and a 

comfortable saloon together with a great aft cabin for maximum privacy for your guests or 

children on board. The cockpit offers fantastic space for comfortable seating and the aft 

deck is very practical and a joy for sunbathing. 

Year:

Hull material:

Interior:

Engines:

Engine hours:

Speed:

L.o.a.:

Beam:

Draft:

Fuel tank:

Water tank:

Cabins:

1999 / 2000

GRP

White Glossy Lacquer

2 x 300 Caterpillar

400

38 knots

9.00 m.

3.04 m.

0.90 m.

900 lt.

350 lt.

2

SpecificATionS

Lot number 2.
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ApreAmAre 11 SemicABinATo

  “If you are looking for a great 
     family boat you have found it!”

Great deck space with roomy side decks and very stable making this boat feel like a 

much bigger boat. 

Reliable Yanmar engines and fitted out very complete with for instance airco, heating, 

radar and hydraulic gangway.

Year:

Hull material:

Interior:

Engines:

Engine hours:

Propulsion:

Max speed:

L.o.a.:

Beam:

Draft:

Displacement:

Fuel tank:

Water tank:

Cabins:

2001

Polyester

Mahogany

2 x 440 Hp Yanmar

730 hours

Shaft drive

31 knots

10.75 m.

3.95 m.

0.70 m.

9.20 ton

2 x 500 lt.

300 lt.

1

SpecificATionS

Lot number 3.
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ApreAmAre 28 open

This Apreamare 28 has only been used for several shows and looks new, feels 
new and offers a massive saving on the new price. 

 “Two 170 HP diesel engines on shafts offer 
  performance to match and great boat handling” 

With only 25 hours on the engines this boat is a perfect alternative for all those looking for 

a “weekender” or day boat. Offering very good accommodation below decks and lots of 

space on deck this is a great family boat. 

Year:

Hull number:

Color version:

Interior:

Engines:

Propulsion:

Max speed:

L.o.a.:

Beam:

Draft:

Displacement:

Fuel tank:

Water tank:

Cabins:

2009 NEW

#137

Blue

Walnut

2 x 170 Hp VM (NEW)

Shaft drive

23 knots

8.62 m.

2.85 m.

0.68 m.

5.00 ton

400 lt.

160 lt.

1

SpecificATionS

Lot number 4.
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perSHinG 37

  “Only approx. 120 engine hours on this boat”

Pictures are of the actual boat. New black bimini (2010) with front, aft and side extensions. 

This Pershing comes with all the useful equipment like bow thruster, gangway, teak on swim 

platform, chart plotter and CD-stereo. 

Solidly build as all Pershing yachts are this boat offers everything an owner could 

ask for. Performance to match with stunning looks combined with very comfortable 

accommodation and cockpit. 

Model:

Year:

Hull number:

Hull + Interior:

Engines:

Max speed:

L.o.a.:

Beam:

Draft:

Displacement:

Fuel tank:

Water tank:

Pershing 37 Open

1999

#06

White + Cherry Wood

2 x CAT 350 Hp (120 hrs)

35 knots

11.78 m.

3.25 m.

1.10 m.

9.00 t.

750 lt.

250 lt.

SpecificATionS

Lot number 5.
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riVA mercuriuS 59

Offering the accommodation of a big motor yacht together with a massive and perfect 

designed cockpit / aft deck this Riva offers the best of both worlds. Excellent performance 

from the powerful MAN engines and when the going gets tough she can take it easily 

keeping people on board comfortable and safe. 

Year:

Hull number:

Engines:

Engine hours:

L.o.a.:

Beam:

Draft:

Displacement:

Fuel tank: 

Water tank: 

Cabins

Crew cabins 

2004

#20

2 x MAN 1050 Hp

700 hours

18.58 m.

4.72 m.  

1 . 6 0  m .

2 9 , 5 0  t .

3 . 2 0 0  l t .

7 0 0  l t .

3

1   

SpecificATionS

Lot number 6.
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AlGemene VeilinGVoorwAArden

inTernATionAl BoAT AucTion B.V. (iBA)

Artikel 1 - Definities

1.1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze algemene 

voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

a. Bieder: degene die ter Veiling bij opbod een Bod uitbrengt;

b. Bod: mondelinge of schriftelijke bieding;

c. Brutolimiet: de door Verkoper en Veilinghoudster 

overeengekomen minimum Verkoopsom, die Verkoper na 

verkoop ter Veiling van een Inzending wenst te ontvangen;

d. Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en 

beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die zich op de Website heeft geregistreerd met het doel een 

bieding uit te brengen op Inzendingen die Veilinghoudster 

namens derden te koop aanbiedt;

e. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen 

Veilinghoudster en Gebruiker die wordt gesloten door 

Registratie en Gebruiker het recht geeft Biedingen op Kavels 

die op de Website worden aangeboden uit te brengen;

f. Hamerprijs: het door de veilinghoudster genoemde bedrag 

(exclusief Opgeld) waarvoor de Veilinghoudster een Kavel aan 

de Koper toewijst;

g. inzenderscourtage: dat gedeelte van de Veilingkosten dat 

door Verkoper betaald dient te worden, nader te bepalen 

door Veilinghoudster, exclusief de daarover verschuldigde 

omzetbelasting; de Inzenderscourtage bedraagt  €750,- 

(zevenhonderdvijftig euro), exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen;

h. inzending: één of meerdere door een Verkoper ter Veiling 

gegeven zaak of zaken;

i. Kavel of Nummer: een te veilen zaak of een hoeveelheid van 

zaken, welke in combinatie wordt geveild;

j. Koopovereenkomst: overeenkomst waarbij Verkoper een 

Inzending verkoopt aan Koper gelijk Koper van Verkoper de 

Inzending koopt tegen betaling van een Koopsom;

k Koopsom: de Hamerprijs vermeerderd met het Opgeld;

l. Koper: de als zodanig tijdens een Veiling geaccepteerde 

Bieder;

m. margeregeling: wijze van berekenen van de BTW over het 

verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs op grond van Afdeling 

5 van de Wet op de omzetbelasting 1968, Stb. 884;

n. notaris: de notaris die in opdracht van de Veilinghoudster ter 

Veiling het ambtelijk toezicht als bedoeld in artikel 1 van de Wet 

van 15 december 1971, Stb. 748 uitoefent;

o. opgeld: dat gedeelte van de Veilingkosten dat door  Koper 

betaald dient te worden, exclusief de daarover verschuldigde 

omzetbelasting; het Opgeld bedraagt 3,5% van de Hamerprijs, 

tenzij anders overeengekomen;

p. registratie: het volledig invullen van het op de Website 

aanwezige registratieformulier, waardoor het mogelijk wordt 

een Bieding te doen;

q. Veiling: een door de Veilinghoudster georganiseerde 

openbare verkoping van roerende zaken als bedoeld in artikel 

1 van de Wet van 15 december 1971, Stb. 748(Wet Ambtelijk 

Toezicht bij Openbare Verkopingen);

r. Veilinghoudster: de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid “International Boat Auction BV” te Muiden;

s. Veilingkoop: de Koopovereenkomst die tot stand komt 

doordat een Bieder door de Veilingmeester als Koper wordt 

geaccepteerd door middel van een hamerslag;

t. Veilingkosten: de kosten die door Verkoper en/of Koper aan 

Veilinghoudster voor verrichte diensten betaald dienen te 

worden exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting;

u. Veilingmeester: degene die in opdracht van de 

Veilinghoudster ter Veiling met de feitelijke leiding van het veilen 

bij opbod is belast;

v. Veilingopdracht: de exclusieve opdracht tot verkoop middels 

Veiling van een Inzending,  verleend door Verkoper aan 

Veilinghoudster;

w. Verkoopsom: de Hamerprijs verminderd met de 

Inzenderscourtage;

x. Veilingtarieven: de door Veilinghoudster vastgestelde 

tarieven voor Inzenderscourtage, Brutolimiet en Opgeld;

y. Verkoper: degene die aan de Veilinghoudster opdracht 

geeft een roerende zaak, (niet) registergoed, te verkopen ter 

Veiling;

z. website: de website van Veilinghoudster, zijnde:  

www.internationalboatauction.com .

1.2. Met betrekking tot de in of krachtens deze algemene 

voorwaarden bepaalde termijnen zijn de bepalingen van of 

krachtens de Algemene Termijnenwet (Wet van 25 juli 1964 Stb. 

314) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle 

rechtshandelingen door en rechtsverhoudingen tussen 

Veilinghoudster enerzijds en Verkoper, Gebruiker, Bieder en/of  

Koper anderzijds die verband houden met een Veiling.

2.2. Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden 

van Verkoper, Bieder en/of Koper gelden slechts, indien en 

voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Veilinghoudster 

zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de rechtsverhouding 

waarvoor zij zijn aanvaard.

Artikel 3 - organisatie van de Veiling

3.1. Veilinghoudster maakt bekend op welke dagen en uren zij 

Veilingen houdt.

3.2. De Veilingen worden gehouden in Muiden of op een 

andere door Veilinghoudster te bepalen plaats.

3.3. Veilinghoudster is gehouden een catalogus met betrekking 

tot een te houden Veiling voor het publiek uit te geven.

3.4. Veilinghoudster stelt het publiek in de gelegenheid de te 
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veilen Inzendingen op één of meer kijkdagen te bezichtigen.

3.5. Bij de veilingaankondiging dienen de kijkdagen te worden 

vermeld.

3.6. Alle Inzendingen vallen onder de Margeregeling tenzij 

anders vermeld.

Artikel 4 - Gebruikersovereenkomst

4.1. De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door Registratie 

en is niet overdraagbaar. Deze algemene voorwaarden maken 

integraal deel uit van deze Gebruikersovereenkomst. 

4.2. Veilinghoudster biedt Gebruiker de mogelijkheid via een 

internetveiling biedingen te doen op Inzendingen (verkoop bij 

opbod). 

4.3 Gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van 

de door de Registratie verschafte informatie en gegevens. 

Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft 

Gebruiker de verplichting Veilinghoudster per ommegaande 

van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Indien 

Gebruiker dit nalaat, is Veilinghoudster gerechtigd € 25,- 

administratiekosten bij Gebruiker in rekening te brengen.

4.4.Veilinghoudster is gerechtigd zonder opgaaf van redenen 

Registratie te weigeren en/of te beëindigen. 

4.5. Veilinghoudster is gerechtigd een Veiling eerder of later 

dan op de Website staat vermeld te laten beginnen of te 

beëindigen. 

4.6. Veilinghoudster sluit hierbij iedere aansprakelijkheid 

uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect op 

enige wijze ontstaan, waaronder, maar niet beperkt tot, 

schade voortvloeiende uit de Gebruikersovereenkomst, de 

Koopovereenkomst en het gebruik van de Website, tenzij sprake 

is van opzet of bewuste roekeloosheid van Veilinghoudster. 

Meer in het bijzonder aanvaardt Veilinghoudster in geen 

geval aansprakelijkheid van welke schade dan ook, die op 

enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 1) handelingen 

door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op 

de Website geplaatste informatie; 2) de onmogelijkheid om 

de Website (volledig) te gebruiken; 3) het niet voldoen van 

de Inzendingen aan de specificaties zoals vermeld op de 

Website: 4) het feit dat de informatie op de Website onjuist, 

onvolledig of niet actueel is; 5) fouten in de software; 6) het 

onrechtmatig gebruik van de systemen waaronder de Website 

van Veilinghoudster door een derde; 7) handelingen van 

Verkoper nadat Gebruiker daarmee een Koopovereenkomst 

heeft gesloten.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst met Verkoper

5.1. Verkoper ontvangt op de datum van het in ontvangst 

nemen van de Inzending een Veilingopdracht. De 

Veilingopdracht tussen 

Verkoper en Veilinghoudster komt tot stand door de 

ondertekening van de Veilingopdracht.

5.2.Veilinghoudster neemt van Verkoper geen Inzending 

in ontvangst dan na ontvangst van de ondertekende 

Veilingopdracht. Verkoper dient zich te legitimeren met een 

geldig legitimatiebewijs.

5.3. Verkoper verklaart dat op de Inzending geen vooraftrek 

van omzetbelasting heeft plaatsgevonden. 

5.4.Veilinghoudster heeft het recht een bepaalde Inzending 

of een gedeelte daarvan zonder opgaaf van redenen te 

weigeren.

Ook na de in ontvangstname is Veilinghoudster gerechtigd, 

mits onder opgave van redenen, een bepaalde Inzending of 

een gedeelte daarvan aan Verkoper terug te geven en niet te 

veilen, in welk geval de Verkoper geen kosten is verschuldigd 

en Veilinghoudster niet gehouden

is om enige eventuele schade met betrekking tot het niet 

doorgaan van de Veiling te vergoeden.

5.5. De Veilinghoudster stelt bij de Veilingtarieven een Brutolimiet 

vast.

5.6. Verkoper heeft het recht de Inzending tot de aanvang 

van de Veiling terug te nemen. Daarbij is Verkoper maximaal 

30% van de Brutolimiet of, indien geen Brutolimiet is 

overeengekomen, van de prijs waarvoor Veilinghoudster 

de Inzending taxeert, verschuldigd, vermeerderd met alle 

eventuele gemaakte Kosten, zulks ter vrije beoordeling van 

Veilinghoudster.

5.7. Indien Verkoper niet tevreden is met de taxatie kan hij op 

eigen kosten hertaxatie laten plaats vinden door een, door 

beide partijen gezamenlijk te benoemen, onafhankelijke 

taxateur. Artikel 5.6 is van overeenkomstige toepassing.

 5.7. Veilinghoudster heeft het recht meerdere Inzendingen van 

één Verkoper samen te voegen en als één Kavel te veilen.

Artikel 6 - Verplichtingen en garanties van de Verkoper

6.1. Verkoper staat er tegenover Veilinghoudster voor in dat 

de eigendom van de Inzending hem toebehoort, althans dat 

hij bevoegd is daarover rechtsgeldig te beschikken. Verkoper 

vrijwaart Veilinghoudster voor iedere aanspraak door derden uit 

hoofde van schending van (intellectuele) eigendomsrechten.

6.2. Verkoper is gehouden om aan Veilinghoudster alle 

aan hem, Verkoper, bekende gebreken of gebreken die hij 

vermoedt aanwezig te zijn aan een Inzending op te geven.

Verkoper dient  Veilinghoudster te vrijwaren voor alle 

aanspraken van Koper of eventuele derden als bedoeld in 

artikel 15.

6.3. Verkoper is aan Veilinghoudster wegens Veiling 

Inzenderscourtage verschuldigd. De Inzenderscourtage 

bedraagt  €750,-(zevenhonderdvijftig euro), exclusief BTW, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4. In geval een Inzending niet ter Veiling is verkocht, zal de 

Inzending geheel voor rekening en risico van Verkoper worden 

teruggezonden.

6.5. Verkoper is gehouden de Inzending binnen zeven dagen 

na de dag van de Veiling op te halen.

6.6. Verkoper is in verzuim als hij de Inzending niet binnen de 

termijn als bedoeld in lid 5 van dit artikel heeft opgehaald.

6.7. Veilinghoudster is gerechtigd om aan Verkoper die de 

Inzending niet binnen de termijn als bedoeld in lid 5 van 

dit artikel heeft opgehaald kosten in rekening te brengen, 

waaronder opslag- en transportkosten.

6.8. Verkoper draagt zorg voor een pleziervaartuigenverzekering 

met all risk dekking op de Inzending.
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Artikel 7 - Verplichtingen van de Veilinghoudster

7.1. Veilinghoudster neemt met betrekking tot de Inzending de 

zorg in acht welke een goed Veilinghoudster betaamt.

7.2. Veilinghoudster vrijwaart Verkoper tegen de risico’s van 

brand, diefstal en inbraak, uitsluitend indien de Inzending zich 

op het terrein van Veilinghoudster bevindt en uitsluitend indien 

Veilinghoudster aansprakelijk is voor het ontstaan van de risico’s 

en deze risico’s zich ook hebben verwezenlijkt , zulks voor de 

op de Veilingopdracht vermelde verzekeringswaarde, één en 

ander met inachtneming van het bepaalde artikel 16. Deze 

vrijwaring gaat in bij de in ontvangstname van de Inzending en 

eindigt indien de Inzending wordt afgegeven aan Koper.

7.3. Voor het geval Veilinghoudster een catalogus met 

betrekking tot een te houden Veiling uitgeeft zal de catalogus 

tenminste inhouden:

a. de Veilingvoorwaarden voor zover van toepassing op Bieder 

en/of Koper;

b. het systeem en de definities die bij de omschrijving van de te 

veilen Inzendingen worden gebruikt;

 c. de volgorde van de te veilen Kavels.

7.4. Veilinghoudster reikt Koper een factuur uit. De hierop 

vermelde Veilingkosten zijn exclusief de verschuldigde 

omzetbelasting.

7.5. Indien de Koopsom door Veilinghoudster is ontvangen, 

is zij binnen zeven dagen gehouden tot betaling van de 

Verkoopsom aan Verkoper.

Artikel 8 - Gang van zaken bij de Veiling

8.1. Tijdens de Veiling vertegenwoordigt de Veilingmeester 

Veilinghoudster.

8.2. Het bieden geschiedt alleen in euro’s.

8.3. Veilingmeester is bevoegd zonder opgaaf van redenen een 

Bod te weigeren.

8.4. Van de aanvang van de Veiling af zijn aan de uitdrukkelijke 

goedkeuring van de Notaris onderworpen de besluiten van de 

Veilingmeester omtrent: 

a.  zonder opgave van redenen personen als Bieder of Koper te 

weigeren;

b.  wijziging in de volgorde van de te veilen Kavels;

c.  toevoeging van Kavels;

d. combinatie of splitsing van Kavels;

e.  Kavels, waaromtrent een geschil ter Veiling is gerezen;

f.   het herstellen van gemaakte vergissingen bij de 

afroeping der biedingen. De Notaris heeft bij uitsluiting de 

bevoegdheid te bepalen dat partijen van een kennelijke 

vergissing geen gebruik kunnen maken.

8.5. Een Kavel wordt afzonderlijk of gecombineerd met andere 

Kavels geveild.

8.6. De Veilingmeester wijst de Kavel toe aan de hoogste Bieder.

8.7. Bij gelijk bod heeft het mondelinge Bod voorrang op het 

geschreven Bod. Indien er meerdere geschreven biedingen, 

met gelijke bedragen op eenzelfde Kavel, de Veiling bereiken 

en deze geschreven biedingen de hoogste biedingen op 

genoemde Kavel zijn, zal het Kavel worden toegewezen aan 

diegene wiens Bod het eerst de Veiling heeft bereikt. 

8.8. Wordt echter onmiddellijk na het accepteren van een 

Bieder als Koper de juistheid daarvan betwist dan is het ter 

Veiling uitgesproken oordeel van de Notaris daaromtrent 

beslissend. 

Afwijking van het doorgaans gebruikelijke biedverloop kan een 

grond opleveren voor het oordeel dat de bestreden toewijzing 

ten onrechte heeft plaatsgevonden.

8.9. Veilinghoudster, degenen die bij Veilinghoudster werkzaam 

en tijdens de Veiling in functie zijn, de Veilingmeester en de 

Notaris kunnen ter Veiling geen Bod uitbrengen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Koper

9.1. Door het ter Veiling uitbrengen van een Bod wordt de 

Bieder geacht zich onverkort te onderwerpen aan deze 

algemene voorwaarden. 

9.2. De Koper is gehouden om na toewijzing  ter Veiling een 

machtiging of een factuur voor (i) de Hamerprijs en (ii) het 

Opgeld voor akkoord te ondertekenen.

De Hamerprijs en het Opgeld en eventuele transportkosten 

dienen binnen 48 uur na de factuurdatum over te worden 

gemaakt  naar RABObank rekening 1372.96.541, IBAN NL 34 

RABO 0137 2965 41, BIC RABONL2U ten name van International 

Boat Auction BV te Muiden.

9.3. De Koper heeft niet de bevoegdheid op zijn schuld enige 

verrekening ter zake van een gepretendeerde vordering op de 

Veilinghoudster toe te passen.

Artikel 10 - Koopovereenkomst

De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding 

waarbij Verkoper de Inzending verkoopt aan Koper gelijk 

Koper van Verkoper de Inzending koopt tegen betaling van de 

Koopsom. 

Artikel 11 - levering

11.1. Er zal eerst tot levering worden overgegaan zodra 

de betaling is ontvangen op de daartoe aangewezen 

bankrekening. 

11.2 Levering vindt plaats door bezitsverschaffing, doordat de 

eigendomspapieren en sleutels worden overgedragen aan 

Koper.

11.3.  Koper is gehouden de gekochte Inzending af te halen 

binnen een nader  door Verkoper en Koper te bepalen termijn 

van maximaal drie weken na Veiling. 

11.4. Na het verstrijken van deze termijn is Koper aan 

Veilinghoudster kosten voor opslag  (tot een maximum van 

€250 per dag)en transport (afhankelijk van transport soort) 

verschuldigd. 

11.5. Veilinghoudster heeft de bevoegdheid om haar 

verplichting tot afgifte van een Inzending op te schorten 

totdat Koper of Verkoper het door hem aan de Veilinghoudster 

verschuldigde bedrag heeft voldaan.

  

Artikel 12 - overgangrisico

12.1. Het eigendom gaat eerst over zodra Koper de Koopsom 

heeft voldaan. Het risico van beschadiging en/of tenietgaan 

en/of diefstal van de te veilen Inzending blijft bij Verkoper totdat 

de Veilingkoop tot stand is gekomen ten gevolge waarvan het 
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risico overgaat op Koper.

12.2. Indien Koper op grond van het bepaalde in artikel 15 

het recht op ontbinding of vernietiging van de Veilingkoop 

inroept, komt het risico van de geveilde Inzending onmiddellijk 

terug bij Verkoper, onverminderd de verplichting van Koper 

de betreffende Inzending onverwijld over te dragen aan 

Veilinghoudster in de staat waarin hij de Inzending heeft 

ontvangen.

Artikel 13 - Verzuim van de Koper

13.1. Indien Koper zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst 

niet nakomt, verkeert Koper direct in verzuim en heeft Verkoper 

het recht de Koopovereenkomst per direct te ontbinden door 

middel van een per brief of per e-mail te verzenden verklaring 

(al dan niet via Veilinghoudster). Dit geldt in ieder geval voor de 

volgende (niet limitatief opgesomde) verplichtingen van Koper:

- het niet tijdig betalen van de Koopsom;

- het niet tijdig ophalen van de Inzending(en);

- het weigeren van de levering;

- het niet verstrekken van de voor levering benodigde 

informatie.

13.2. Indien Koper verplichtingen uit de Koopovereenkomst 

niet nakomt, staat het Veilinghoudster en/of Verkoper vrij de 

Inzending direct aan een ander te verkopen al dan niet door 

herveiling, zonder dat Veilinghoudster en/of Verkoper tot enige 

(schade-) vergoeding is/zijn gehouden. Bovendien is Koper 

verplicht alle als gevolg van zijn tekortkoming in de nakoming 

van de overeenkomst door Veilinghoudster en/of Verkoper 

geleden schade aan Veilinghoudster en/of Verkoper te 

vergoeden.

13.3. Indien Koper de koopprijs niet tijdig betaalt dan wel de 

gekochte Inzending(en) niet tijdig en/of niet volledig afneemt, 

is Veilinghoudster gerechtigd incassokosten c.q. administratieve 

kosten in rekening te brengen ter hoogte van minimaal 15% van 

de Koopsom. Daarnaast is Veilinghoudster gerechtigd opslag- 

en transportkosten bij Koper in rekening te brengen indien de 

gekochte Inzending(en) niet tijdig en/of niet volledig word(t)

(en) opgehaald.

13.4. Indien de Koopovereenkomst op de voet van het 

bepaalde in lid 1 van dit artikel door Veilinghoudster of 

Verkoper wordt ontbonden, blijft Koper gehouden het 

Opgeld aan Veilinghoudster te voldoen, te verhogen met 

administratiekosten en omzetbelasting.

13.5. Maakt Verkoper dan wel Veilinghoudster gebruik van zijn/

haar voormeld recht om de Veilingkoop wegens wanprestatie 

als van rechtswege ontbonden te beschouwen, doch gaat hij 

niet over tot herveiling, dan kan hij, in plaats van vergoeding 

van kosten, schaden en interesten, als boete wegens niet-

nakoming  vijfentwintig procent (25%) van al hetgeen Koper 

verschuldigd is vorderen. Koper kan niet terugvorderen 

betalingen, door hem gedaan, behoudens dat eventuele 

gedeeltelijke betaling van de Koopsom in mindering gebracht 

kan worden op de verschuldigde schadevergoeding of boete, 

en een eventueel overschot hem, de nalatige Koper, zal 

worden gerestitueerd. 

Artikel 14 – privacy

14.1.Veilinghoudster neemt de door haar verkregen 

persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden 

administratie.

14.2. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker aan 

Veilinghoudster toestemming voor het gebruik en het opslaan 

van de geregistreerde gegevens.

14.3. Veilinghoudster zal deze persoonsgegevens slechts 

aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast is Veilinghoudster 

bevoegd deze persoonsgegevens te verstrekken aan Verkoper 

en eventuele hulppersonen van Veilinghoudster en Verkoper. 

Veilinghoudster zal deze gegevens niet zonder toestemming 

van Gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de 

verplichting daartoe op grond van enige wettelijke bepaling, 

gerechtelijk vonnis of op bevel van het bevoegde gezag. 

Artikel 15- Verborgen gebreken en misleidende omschrijving

15.1 Inzendingen worden voetstoots verkocht in de staat 

waarin ze zich op dat moment bevinden, derhalve inclusief 

alle lusten en lasten en eventuele verborgen gebreken. 

Bieder is gehouden om, na overleg met Veilinghoudster, 

zelf de Inzendingen voorafgaand aan de bieding te (laten) 

inspecteren en niet uitsluitend af te gaan op de omschrijvingen 

zoals die in de catalogus staan weergegeven. Hoewel die 

omschrijvingen zo zorgvuldig mogelijk tot stand komen gelden 

die omschrijvingen niet als een mededeling van Verkoper waar 

enige rechten aan kunnen worden ontleend. 

15.2 Gebreken of  teleurgestelde verwachtingen van 

Koper geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of 

verrekening.

15.3 Omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge 

inlichtingen wordt door Veilinghoudster naar haar beste weten 

verstrekt en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal 

op Veilinghoudster, respectievelijk Verkoper, of aangevoerd 

worden als reden voor Koper om zich te onttrekken aan zijn 

verplichtingen om de Inzendingen tot zich te nemen en te 

betalen.

15.4 Ingeval Veilinghoudster bij het opstellen van de 

misleidende omschrijving is afgegaan op mededelingen van 

Verkoper, is Verkoper gehouden Veilinghoudster volledig te 

vrijwaren voor alle aanspraken van Koper of eventuele derden 

als bedoeld in dit artikel.

Artikel 16 - Beperking aansprakelijkheid Veilinghoudster

16.1 De Veilinghoudster is niet aansprakelijk jegens Verkoper of 

Bieder als gevolg van het  weigeren van een Bod of Bieder.

 16.2 De Veilinghoudster is niet aansprakelijk jegens Koper 

wegens zichtbare of onzichtbare gebreken, opgegeven 

kwaliteit of benaming, behoudens in geval van opzet of grove 

schuld van Veilinghoudster.

16.3  Veilinghoudster is tegenover Verkoper en/of Koper niet 

aansprakelijk voor verlies, beschadiging en diefstal met of 

zonder braak, van welke aard ook en door welke oorzaak ook, 

van een te veilen of van een ter Veiling gekochte Inzending. In 

geval aansprakelijkheid van Veilinghoudster komt vast te staan 

beperkt de aansprakelijkheid zich in ieder geval tot het bedrag 
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waarop de aansprakelijkheidsverzekering recht geeft.

Veilinghoudster is in geen geval aansprakelijk voor eventuele 

indirecte, afgeleide of gevolgschade.

16.4. Veilinghoudster is jegens Verkoper en/ of Bieder/Koper niet 

aansprakelijk voor het mislopen van een schriftelijk, mondeling 

of telefonisch Bod, door de niet-totstandkoming/verbreking 

van een telefoonverbinding of storing van het netwerk. Een 

en ander zal nimmer tot schadevergoeding ten laste van 

Veilinghoudster aanleiding kunnen geven. 

16.5 Indien en voor zover Veilinghoudster aansprakelijk jegens 

Verkoper zou zijn, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot 

maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering 

recht geeft. Jegens Verkoper, handelende in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf, aanvaardt Veilinghoudster deze 

aansprakelijkheid gedurende een termijn van zes maanden na 

de datum van inzending van de ter Veiling gegeven Inzending.

16.6 Indien en voor zover Veilinghoudster aansprakelijk jegens 

Koper zou zijn, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot 

maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering 

recht geeft. Jegens Koper, handelende in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf, aanvaardt Veilinghoudster deze 

aansprakelijkheid tot maximaal zes maanden na de datum van 

aankoop van een ter Veiling gekochte Inzending.

Artikel 17 - Garantie

Voor de fabrieksgarantie op de merken riva, ferretti Yachts, 

pershing, mochi craft, itama and Apreamare verwijst 

Veilinghoudster naar de garantiebepalingen van de fabrikant. 

Artikel 18 - Slotbepalingen

18.1 Op alle verbintenissen tussen Veilinghoudster en Verkoper, 

Bieder en/of Koper is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.

18.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende 

met de rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn, of de betreffende voorwaarde zelf en haar 

uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen 

worden beslist door de Rechtbank te Amsterdam onverminderd 

het recht van hoger beroep en cassatie en het vragen van een 

voorlopige voorziening.

18.3 Deze algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd 

ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi 

en Eemland.

18.4 Deze algemene voorwaarden zullen steeds ter Veiling voor 

het publiek ter inzage gereed liggen.

18.5 Deze algemene voorwaarden treden in werking op en zijn 

uitsluitend van toepassing op feiten die na het tijdstip van in 

werking treden van deze algemene voorwaarden voorvallen..


