verkoopvoorwaarden Jo van Aarle auto’s
1. Inleiding
Jo van Aarle Auto’s BV, is belast met het verzamelen, opslaan, verkopen, veilen, leveren van
voertuigen.
2. Definities
In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder: Jo van Aarle Auto’s, hierna te noemen JvA;
Bieder: de door JVA geregistreerde partij die op de website (URL;www.jovanaarleautos.nl)
van JVA een bod op het voertuig uitbrengt.
Bod: geldbedrag in Euro’s dat op de internetsite van JVA in het daartoe bestemde veld door
een bieder is uitgebracht, in het bevestigingsveld is bevestigd, aan JVA verzonden is, bij JVA
ontvangen is en aan bieder van JVA als zodanig is bevestigd.
Gunning/toewijzing: het resultaat van verkoop waardoor de bieder die het hoogste bod
boven of gelijk aan de limietprijs heeft uitgebracht koper wordt.
Koopsom: het bod waarvoor wordt gegund, vermeerderd met (eventueel overeengekomen)
transportkosten en opknapkosten wanneer van toepassing.
Koper: bieder waarmee een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Limietprijs: het minimum bedrag waaronder het voertuig niet verkocht wordt..
Overeenkomst: koopovereenkomst tussen JVA en koper.
Overschrijving: rechtshandeling welke nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te
doen worden van het voertuig.
Toegangscode: het wachtwoord en password die de Bieder ontvangt na inschrijving en
registratie bij JVA via daartoe bestemd formulier.
Verkoop: de onderhandse vrijwillige verkoop van een voertuig aangeboden via JVA.
Voertuig: het door JVA ten verkoop/veiling aangeboden voertuig zoals getoond en in de
staat als omschreven op de website www.jovanaarleautos.nl.
Kentekenbewijs: het bij een door JVA aangeboden voertuig toebehorend kentekenbewijs
Deel I en overschrijvingsbewijs. JVA garandeert aan kopers geldigheid van het
kentekenbewijs door een kopie te tonen als onderdeel van de voertuigrapportage. JVA stelt
Inbrenger verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig kentekenbewijs. Na
ontvangst betaling door de Koper wordt het kentekenbewijs aan betreffende Koper
verzonden. Kopers verplichten zich direct tot vrijwaring van het voertuig over te gaan zodra
het kentekenbewijs wordt ontvangen. JVA zal de Koper schriftelijk in gebreke stellen
wanneer deze vrijwaring niet tijdig is uitgevoerd. De Koper zal, wanneer de vrijwaring niet
tijdig is ontvangen door JVA, verantwoordelijk gesteld worden voor alle hieruit voortvloeiende
kosten (zoals verkeersboetes en strafmaatregelen van de R.D.W.) en kan JVA juridische
stappen ondernemen naar de Koper.
In uitzonderlijke gevallen, kan JVA een voertuig ter verkoop aan te bieden en te verkopen
zonder de aanwezigheid van een geldig kentekenbewijs. Hiervan wordt de Bieder op de
hoogte gesteld via een verwijzing in de rapportage van het voertuig.
3. Gebruik van toegangscode
De Toegangscode wordt alleen verstrekt aan Bieders die voldoen aan de door JVA gestelde
criteria en die deze voorwaarden hebben geaccepteerd. JVA is bevoegd de verleende
Toegangscode in te trekken of de werking daarvan tijdelijk op te schorten.
De Toegangscode is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een
bevoegde functionaris van de geregistreerde Bieder of Inbrenger. Bij overtreding hiervan is
de Bieder of Inbrenger een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare
boete verschuldigd van € 20.000,00 per overtreding. Voor zover JVA dientengevolge schade
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lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Bieder kan tijdens
kantooruren een gewijzigde toegangscode aanvragen.
JVA brengt de Inbrenger en/of Bieder op de hoogte met betrekking tot de werkwijze van de
systematiek en de stappen van het proces middels een handleiding.
4. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle veilingen en overige
mondelinge, schriftelijke en elektronische aanbiedingen en mededelingen door JVA.
JVA behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder
voorafgaande mededeling. Bieder en Koper verklaren voor de aanbieding, c.q. eerste
bieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, van de inhoud te
hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen.
5. Totstandkoming en ontbinding van de Overeenkomst
Een Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedurende een termijn van 2 werkdagen na
afloop van de betreffende veiling. JVA behoudt zich het recht voor om voertuigen uit de
verkoop terug te trekken en vergissingen bij toewijzingen te herstellen zonder dat de Bieder
hieraan rechten kan ontlenen. Tevens behoudt JVA zich het recht voor om de Overeenkomst
in verband met onvoorziene omstandigheden of anderszins te ontbinden.
5.1. Annulering
5.1.1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of JVA
in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering JVA alle schade die hij ten
gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de
koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze
schadevergoeding niet heeft betaald, heeft JVA het recht de koper schriftelijk mee te delen
dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen
beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze
schadevergoeding is een schuld zodra het moment van uitdrukkelijk overeengekomen
levering en betaling is verstreken.
5.1.2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de
verkoper is geleverd.
6. Betaling Koopsom
Koper is verplicht de Koopsom zoals vermeld op de pro-forma factuur binnen 2 bankdagen
telefonisch over te boeken op de bankrekening zoals vermeld op de toegezonden factuur. Bij
niet tijdige betaling zal JVA aan de Koper zonder nadere ingebrekestelling rente in rekening
mogen brengen, met een percentage gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, te
rekenen vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Tevens komen alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten van rechtsbijstand) voor
rekening van de nalatige Koper met een minimum van € 500,00
De nalatige Koper blijft aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van
deze verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken. JVA is ook
bevoegd nakoming te vorderen in en buiten rechte alsmede schadevergoeding. Het
eigendom van het gekocht voertuig gaat niet eerder over dan na ontvangst van volledige
betaling van de Koopsom inclusief eventuele kosten zoals vermeldt op de (pro-forma) factuur
van JVA.

Page 2 of 6

Autogroothandel Jo van Aarle

Zijweg Dungen 6
5482 SB Schijndel
KvK 16032310
BTW NL8029.95.548.B.01

verkoopvoorwaarden Jo van Aarle auto’s
Voor Kopers buiten Nederland geldt een aanbetaling borgsom van € 500,-- direct en binnen
48uur na toewijzing per bank te voldoen. Is deze borg niet ontvangen, dan zal de transactie
alsnog worden teruggedraaid en staat het JVA vrij om het voertuig aan anderen aan te
bieden.
.
7. Levering en transport
Na ontvangst van de Koopsom zal de overschrijving, levering en aflevering plaatsvinden
binnen de schriftelijk overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, tenzij
schriftelijk of mondeling anders overeengekomen.
Alsdan heeft Koper geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij JVA haar leveringsen overschrijvingsplicht niet nakomt. Bij ontbinding door Koper zijn de kosten van
retournering voor zijn rekening. In een geval dat zonder melding in de rapportage het geldig
kentekenbewijs ontbreekt zijn de kosten van retournering voor de Inbrenger. De kosten zijn
verschuldigd zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk
opeisbaar.
De koper is verplicht binnen 2 dagen na betaling het voertuig op te halen. Indien de koper
het voertuig niet tijdig afhaalt zal het voertuig door JVA worden afgeleverd op het opgegeven
afleveradres. De kosten van transport zullen aan de koper worden doorbelast.
7.1. Reparatie en Onderhoud
7.1.1 De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht
komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een
afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever
verstrekt.
7.1.2 De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave
verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en
termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste
prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met
meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de
reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te
bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met
inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling
van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij
overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven
termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte
te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding
van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke
schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
8. Aansprakelijkheid
JVA biedt een hoge standaard van service, stiptheid en besteedt professionele zorg aan het
beschikbaar stellen van volledige en juiste informatie. Toch kan het voorkomen dat er fouten
worden gemaakt en dat een aangeboden voertuig niet aan de verwachtingen van Koper blijkt
te voldoen. Tenzij er sprake is van opzet of een vorm van roekeloosheid gelijk aan opzet
zijdens JVA, zal Bieder of Koper JVA niet aansprakelijk houden voor de nadelige gevolgen
hiervan, waaronder directe of indirecte schade, kosten of interessen.
JVA is tot maximaal 2 maanden na initiële verkoop verantwoordelijk voor kosten
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voortvloeiend uit niet gemelde verborgen gebreken en is niet verplicht tot enige vrijwaring.
Onder verborgen gebreken worden alle zaken verstaan die bij de JVA controle (inspectie
volgens vastgestelde routing) niet redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd zoals; het
ontbreken en/of disfunctioneren van kentekenbewijzen en/of codesleutels/codekaarten of
andere elektronische blokkeringen (zonder uitdrukkelijke melding in de op de website
zichtbare rapportage van het voertuig), niet zichtbare carrosserieschade (bijvoorbeeld
waterschade of gerepareerd total-loss), bijzondere gebruikersgegevens (zoals rijschool of
politie).
Verborgen gebreken kunnen reden zijn voor de Koper om een verzoek te richten tot JVA
(een reclamatie of claim) de transactie ongedaan te maken of een financiële
tegemoetkoming in de herstelkosten te doen aan Koper.
Koper vrijwaart JVAvoor alle schade en kosten welke voortvloeien uit het bezit of gebruik van
het voertuig door Koper.
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9. Garantie
JVA verstrekt aan de Koper (maar niet aan de klanten van de Koper) een garantie op de
juistheid van rapportage van betreffende voertuigen onder de volgende condities:
9.1.
Gedurende een periode van 2 dagen na aflevering. Koper heeft het recht het voertuig
bij aflevering plekke te inspecteren en niet geaccepteerde gebreken of plaatschade
ter plekke bij aflevering aan JVA schriftelijk te melden. Meldt de Koper geen gebreken
of schade wanneer men zelf afhaalt dan wordt de Koper geacht het voertuig
geaccepteerd te hebben. JVA biedt voor voertuigen die op deze wijze worden
afgeleverd en geaccepteerd geen verdere garantie op schades die kunnen ontstaan
tijdens transport;
9.2.
Er is niet meer dan 10 kilometer met het voertuig is gereden. Daarbij geldt als begin
kilometerstand de stand zoals weergegeven in de rapportage van het voertuig als
zichtbaar op de JVA-site;
9.3.
De auto is niet doorverkocht;
9.4.
Indien in redelijkheid vaststaat dat het voertuig niet voldoet aan de rapportage door
JVA ten aanzien van:
9.4.1. (punt 1 alleen bij online verkoop zonder schouwing vooraf) extreme
gebruikerschade (meer dan 2 delen plaat- en spuitwerk) en/of,
aanrijdingschade met netto reparatiekosten boven de € 300,00, en/of;
9.4.2. aanwezigheid van essentiële items of toebehoren, uitdrukkelijk
gerapporteerde accessoires, en/of;
9.4.3. overeenkomstig de km tellerstand (niet de daadwerkelijk gereden kilometers),
en/of;
9.4.4. technische gebreken met netto reparatiekosten boven de € 300,00;
kan de koper op de hieronder beschreven wijze reclameren, waarbij een eigen risico
geldt van de € 300,00 voor technische gebreken en € 200,00 voor carrosserieschade.
9.5.
Reclamaties oftewel garantieaanvragen worden alleen in behandeling genomen
indien:
9.5.1. Schriftelijk ontvangen (fax of e-mail naar contactpersoon JVA).
9.5.2. Carrosserieschade dient ten alle tijden te worden voorzien van –digitalefoto’s. JVA de mogelijkheid wordt geboden een contra-expertise -eventueel op
de eigen testlocatie- uit te voeren, de Koper dient het voertuig hiervoor
maximaal 5 werkdagen beschikbaar te houden. Deze contra-expertise zal
worden uitgevoerd door DEKRA.
9.5.3. JVA behoudt zich uitdrukkelijk het recht om bij een eventuele garantieclaim
het betreffende voertuig terug te nemen dan wel te repareren met in
achtneming van het geldende eigen risico. JVA berekent alle kosten van deze
garantie bij genoemde verborgen gebreken door aan de Inbrenger.
Alleen wat betreft een onevenredige kostenpost in relatie tot de opbrengst van
een voertuig (groter dan € 500,00 exclusief het eigen risicobedrag van de
koper) bij menselijk falen in de rapportage van uitvoering, schade,
schadehistorie/reparatiekwaliteit en/of technische gebreken, zal JVA alle door
JVA aan de Koper verschuldigde kosten boven € 500,00 exclusief het eigen
risicobedrag van de Koper doorberekenen aan Inbrenger.
10. Risico-overname en beschadiging
Het risico voor schade, verlies en diefstal is gedurende de op- en overslag voor rekening van
JVA. Dit risico gaat over op het moment van aflevering bij de Koper of aan de Koper
wanneer deze zelf het voertuig bij een verzamellocatie van JVA ophaalt.
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11. Meldingsplicht Bieder
Inbrenger of Bieder verplicht zich ten tijden van het bestaan van deze Overkomst om elke
wijziging inzake zijn registratie bij de Kamer van Koophandel en/of RDW maar ook bij
eventuele faillissementsaanvragen of beslagen onverwijld schriftelijk bekend te maken aan
JVA.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te
s’Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele
onoplosbare geschillen.
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1. Inleiding
Jo van Aarle Auto’s BV, is belast met het verzamelen, opslaan, verkopen, veilen, leveren van
voertuigen.
2. Definities
In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder: Jo van Aarle Auto’s, hierna te noemen JvA;
Bieder: de door JVA geregistreerde partij die op de website (URL;www.jovanaarleautos.nl)
van JVA een bod op het voertuig uitbrengt.
Bod: geldbedrag in Euro’s dat op de internetsite van JVA in het daartoe bestemde veld door
een bieder is uitgebracht, in het bevestigingsveld is bevestigd, aan JVA verzonden is, bij JVA
ontvangen is en aan bieder van JVA als zodanig is bevestigd.
Gunning/toewijzing: het resultaat van verkoop waardoor de bieder die het hoogste bod
boven of gelijk aan de limietprijs heeft uitgebracht koper wordt.
Koopsom: het bod waarvoor wordt gegund, vermeerderd met (eventueel overeengekomen)
transportkosten en opknapkosten wanneer van toepassing.
Koper: bieder waarmee een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Limietprijs: het minimum bedrag waaronder het voertuig niet verkocht wordt..
Overeenkomst: koopovereenkomst tussen JVA en koper.
Overschrijving: rechtshandeling welke nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te
doen worden van het voertuig.
Toegangscode: het wachtwoord en password die de Bieder ontvangt na inschrijving en
registratie bij JVA via daartoe bestemd formulier.
Verkoop: de onderhandse vrijwillige verkoop van een voertuig aangeboden via JVA.
Voertuig: het door JVA ten verkoop/veiling aangeboden voertuig zoals getoond en in de
staat als omschreven op de website www.jovanaarleautos.nl.
Kentekenbewijs: het bij een door JVA aangeboden voertuig toebehorend kentekenbewijs
Deel I en overschrijvingsbewijs. JVA garandeert aan kopers geldigheid van het
kentekenbewijs door een kopie te tonen als onderdeel van de voertuigrapportage. JVA stelt
Inbrenger verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig kentekenbewijs. Na
ontvangst betaling door de Koper wordt het kentekenbewijs aan betreffende Koper
verzonden. Kopers verplichten zich direct tot vrijwaring van het voertuig over te gaan zodra
het kentekenbewijs wordt ontvangen. JVA zal de Koper schriftelijk in gebreke stellen
wanneer deze vrijwaring niet tijdig is uitgevoerd. De Koper zal, wanneer de vrijwaring niet
tijdig is ontvangen door JVA, verantwoordelijk gesteld worden voor alle hieruit voortvloeiende
kosten (zoals verkeersboetes en strafmaatregelen van de R.D.W.) en kan JVA juridische
stappen ondernemen naar de Koper.
In uitzonderlijke gevallen, kan JVA een voertuig ter verkoop aan te bieden en te verkopen
zonder de aanwezigheid van een geldig kentekenbewijs. Hiervan wordt de Bieder op de
hoogte gesteld via een verwijzing in de rapportage van het voertuig.
3. Gebruik van toegangscode
De Toegangscode wordt alleen verstrekt aan Bieders die voldoen aan de door JVA gestelde
criteria en die deze voorwaarden hebben geaccepteerd. JVA is bevoegd de verleende
Toegangscode in te trekken of de werking daarvan tijdelijk op te schorten.
De Toegangscode is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een
bevoegde functionaris van de geregistreerde Bieder of Inbrenger. Bij overtreding hiervan is
de Bieder of Inbrenger een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare
boete verschuldigd van € 20.000,00 per overtreding. Voor zover JVA dientengevolge schade
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lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Bieder kan tijdens
kantooruren een gewijzigde toegangscode aanvragen.
JVA brengt de Inbrenger en/of Bieder op de hoogte met betrekking tot de werkwijze van de
systematiek en de stappen van het proces middels een handleiding.
4. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle veilingen en overige
mondelinge, schriftelijke en elektronische aanbiedingen en mededelingen door JVA.
JVA behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder
voorafgaande mededeling. Bieder en Koper verklaren voor de aanbieding, c.q. eerste
bieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, van de inhoud te
hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen.
5. Totstandkoming en ontbinding van de Overeenkomst
Een Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedurende een termijn van 2 werkdagen na
afloop van de betreffende veiling. JVA behoudt zich het recht voor om voertuigen uit de
verkoop terug te trekken en vergissingen bij toewijzingen te herstellen zonder dat de Bieder
hieraan rechten kan ontlenen. Tevens behoudt JVA zich het recht voor om de Overeenkomst
in verband met onvoorziene omstandigheden of anderszins te ontbinden.
5.1. Annulering
5.1.1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of JVA
in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering JVA alle schade die hij ten
gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de
koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze
schadevergoeding niet heeft betaald, heeft JVA het recht de koper schriftelijk mee te delen
dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen
beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze
schadevergoeding is een schuld zodra het moment van uitdrukkelijk overeengekomen
levering en betaling is verstreken.
5.1.2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de
verkoper is geleverd.
6. Betaling Koopsom
Koper is verplicht de Koopsom zoals vermeld op de pro-forma factuur binnen 2 bankdagen
telefonisch over te boeken op de bankrekening zoals vermeld op de toegezonden factuur. Bij
niet tijdige betaling zal JVA aan de Koper zonder nadere ingebrekestelling rente in rekening
mogen brengen, met een percentage gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, te
rekenen vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Tevens komen alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten van rechtsbijstand) voor
rekening van de nalatige Koper met een minimum van € 500,00
De nalatige Koper blijft aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van
deze verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken. JVA is ook
bevoegd nakoming te vorderen in en buiten rechte alsmede schadevergoeding. Het
eigendom van het gekocht voertuig gaat niet eerder over dan na ontvangst van volledige
betaling van de Koopsom inclusief eventuele kosten zoals vermeldt op de (pro-forma) factuur
van JVA.
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Voor Kopers buiten Nederland geldt een aanbetaling borgsom van € 500,-- direct en binnen
48uur na toewijzing per bank te voldoen. Is deze borg niet ontvangen, dan zal de transactie
alsnog worden teruggedraaid en staat het JVA vrij om het voertuig aan anderen aan te
bieden.
.
7. Levering en transport
Na ontvangst van de Koopsom zal de overschrijving, levering en aflevering plaatsvinden
binnen de schriftelijk overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, tenzij
schriftelijk of mondeling anders overeengekomen.
Alsdan heeft Koper geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij JVA haar leveringsen overschrijvingsplicht niet nakomt. Bij ontbinding door Koper zijn de kosten van
retournering voor zijn rekening. In een geval dat zonder melding in de rapportage het geldig
kentekenbewijs ontbreekt zijn de kosten van retournering voor de Inbrenger. De kosten zijn
verschuldigd zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk
opeisbaar.
De koper is verplicht binnen 2 dagen na betaling het voertuig op te halen. Indien de koper
het voertuig niet tijdig afhaalt zal het voertuig door JVA worden afgeleverd op het opgegeven
afleveradres. De kosten van transport zullen aan de koper worden doorbelast.
7.1. Reparatie en Onderhoud
7.1.1 De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht
komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een
afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever
verstrekt.
7.1.2 De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave
verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en
termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste
prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met
meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de
reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te
bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met
inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling
van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij
overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven
termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte
te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding
van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke
schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
8. Aansprakelijkheid
JVA biedt een hoge standaard van service, stiptheid en besteedt professionele zorg aan het
beschikbaar stellen van volledige en juiste informatie. Toch kan het voorkomen dat er fouten
worden gemaakt en dat een aangeboden voertuig niet aan de verwachtingen van Koper blijkt
te voldoen. Tenzij er sprake is van opzet of een vorm van roekeloosheid gelijk aan opzet
zijdens JVA, zal Bieder of Koper JVA niet aansprakelijk houden voor de nadelige gevolgen
hiervan, waaronder directe of indirecte schade, kosten of interessen.
JVA is tot maximaal 2 maanden na initiële verkoop verantwoordelijk voor kosten
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voortvloeiend uit niet gemelde verborgen gebreken en is niet verplicht tot enige vrijwaring.
Onder verborgen gebreken worden alle zaken verstaan die bij de JVA controle (inspectie
volgens vastgestelde routing) niet redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd zoals; het
ontbreken en/of disfunctioneren van kentekenbewijzen en/of codesleutels/codekaarten of
andere elektronische blokkeringen (zonder uitdrukkelijke melding in de op de website
zichtbare rapportage van het voertuig), niet zichtbare carrosserieschade (bijvoorbeeld
waterschade of gerepareerd total-loss), bijzondere gebruikersgegevens (zoals rijschool of
politie).
Verborgen gebreken kunnen reden zijn voor de Koper om een verzoek te richten tot JVA
(een reclamatie of claim) de transactie ongedaan te maken of een financiële
tegemoetkoming in de herstelkosten te doen aan Koper.
Koper vrijwaart JVAvoor alle schade en kosten welke voortvloeien uit het bezit of gebruik van
het voertuig door Koper.
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9. Garantie
JVA verstrekt aan de Koper (maar niet aan de klanten van de Koper) een garantie op de
juistheid van rapportage van betreffende voertuigen onder de volgende condities:
9.1.
Gedurende een periode van 2 dagen na aflevering. Koper heeft het recht het voertuig
bij aflevering plekke te inspecteren en niet geaccepteerde gebreken of plaatschade
ter plekke bij aflevering aan JVA schriftelijk te melden. Meldt de Koper geen gebreken
of schade wanneer men zelf afhaalt dan wordt de Koper geacht het voertuig
geaccepteerd te hebben. JVA biedt voor voertuigen die op deze wijze worden
afgeleverd en geaccepteerd geen verdere garantie op schades die kunnen ontstaan
tijdens transport;
9.2.
Er is niet meer dan 10 kilometer met het voertuig is gereden. Daarbij geldt als begin
kilometerstand de stand zoals weergegeven in de rapportage van het voertuig als
zichtbaar op de JVA-site;
9.3.
De auto is niet doorverkocht;
9.4.
Indien in redelijkheid vaststaat dat het voertuig niet voldoet aan de rapportage door
JVA ten aanzien van:
9.4.1. (punt 1 alleen bij online verkoop zonder schouwing vooraf) extreme
gebruikerschade (meer dan 2 delen plaat- en spuitwerk) en/of,
aanrijdingschade met netto reparatiekosten boven de € 300,00, en/of;
9.4.2. aanwezigheid van essentiële items of toebehoren, uitdrukkelijk
gerapporteerde accessoires, en/of;
9.4.3. overeenkomstig de km tellerstand (niet de daadwerkelijk gereden kilometers),
en/of;
9.4.4. technische gebreken met netto reparatiekosten boven de € 300,00;
kan de koper op de hieronder beschreven wijze reclameren, waarbij een eigen risico
geldt van de € 300,00 voor technische gebreken en € 200,00 voor carrosserieschade.
9.5.
Reclamaties oftewel garantieaanvragen worden alleen in behandeling genomen
indien:
9.5.1. Schriftelijk ontvangen (fax of e-mail naar contactpersoon JVA).
9.5.2. Carrosserieschade dient ten alle tijden te worden voorzien van –digitalefoto’s. JVA de mogelijkheid wordt geboden een contra-expertise -eventueel op
de eigen testlocatie- uit te voeren, de Koper dient het voertuig hiervoor
maximaal 5 werkdagen beschikbaar te houden. Deze contra-expertise zal
worden uitgevoerd door DEKRA.
9.5.3. JVA behoudt zich uitdrukkelijk het recht om bij een eventuele garantieclaim
het betreffende voertuig terug te nemen dan wel te repareren met in
achtneming van het geldende eigen risico. JVA berekent alle kosten van deze
garantie bij genoemde verborgen gebreken door aan de Inbrenger.
Alleen wat betreft een onevenredige kostenpost in relatie tot de opbrengst van
een voertuig (groter dan € 500,00 exclusief het eigen risicobedrag van de
koper) bij menselijk falen in de rapportage van uitvoering, schade,
schadehistorie/reparatiekwaliteit en/of technische gebreken, zal JVA alle door
JVA aan de Koper verschuldigde kosten boven € 500,00 exclusief het eigen
risicobedrag van de Koper doorberekenen aan Inbrenger.
10. Risico-overname en beschadiging
Het risico voor schade, verlies en diefstal is gedurende de op- en overslag voor rekening van
JVA. Dit risico gaat over op het moment van aflevering bij de Koper of aan de Koper
wanneer deze zelf het voertuig bij een verzamellocatie van JVA ophaalt.
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11. Meldingsplicht Bieder
Inbrenger of Bieder verplicht zich ten tijden van het bestaan van deze Overkomst om elke
wijziging inzake zijn registratie bij de Kamer van Koophandel en/of RDW maar ook bij
eventuele faillissementsaanvragen of beslagen onverwijld schriftelijk bekend te maken aan
JVA.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te
s’Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele
onoplosbare geschillen.
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1. Inleiding
Jo van Aarle Auto’s BV, is belast met het verzamelen, opslaan, verkopen, veilen, leveren van
voertuigen.
2. Definities
In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder: Jo van Aarle Auto’s, hierna te noemen JvA;
Bieder: de door JVA geregistreerde partij die op de website (URL;www.jovanaarleautos.nl)
van JVA een bod op het voertuig uitbrengt.
Bod: geldbedrag in Euro’s dat op de internetsite van JVA in het daartoe bestemde veld door
een bieder is uitgebracht, in het bevestigingsveld is bevestigd, aan JVA verzonden is, bij JVA
ontvangen is en aan bieder van JVA als zodanig is bevestigd.
Gunning/toewijzing: het resultaat van verkoop waardoor de bieder die het hoogste bod
boven of gelijk aan de limietprijs heeft uitgebracht koper wordt.
Koopsom: het bod waarvoor wordt gegund, vermeerderd met (eventueel overeengekomen)
transportkosten en opknapkosten wanneer van toepassing.
Koper: bieder waarmee een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Limietprijs: het minimum bedrag waaronder het voertuig niet verkocht wordt..
Overeenkomst: koopovereenkomst tussen JVA en koper.
Overschrijving: rechtshandeling welke nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te
doen worden van het voertuig.
Toegangscode: het wachtwoord en password die de Bieder ontvangt na inschrijving en
registratie bij JVA via daartoe bestemd formulier.
Verkoop: de onderhandse vrijwillige verkoop van een voertuig aangeboden via JVA.
Voertuig: het door JVA ten verkoop/veiling aangeboden voertuig zoals getoond en in de
staat als omschreven op de website www.jovanaarleautos.nl.
Kentekenbewijs: het bij een door JVA aangeboden voertuig toebehorend kentekenbewijs
Deel I en overschrijvingsbewijs. JVA garandeert aan kopers geldigheid van het
kentekenbewijs door een kopie te tonen als onderdeel van de voertuigrapportage. JVA stelt
Inbrenger verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig kentekenbewijs. Na
ontvangst betaling door de Koper wordt het kentekenbewijs aan betreffende Koper
verzonden. Kopers verplichten zich direct tot vrijwaring van het voertuig over te gaan zodra
het kentekenbewijs wordt ontvangen. JVA zal de Koper schriftelijk in gebreke stellen
wanneer deze vrijwaring niet tijdig is uitgevoerd. De Koper zal, wanneer de vrijwaring niet
tijdig is ontvangen door JVA, verantwoordelijk gesteld worden voor alle hieruit voortvloeiende
kosten (zoals verkeersboetes en strafmaatregelen van de R.D.W.) en kan JVA juridische
stappen ondernemen naar de Koper.
In uitzonderlijke gevallen, kan JVA een voertuig ter verkoop aan te bieden en te verkopen
zonder de aanwezigheid van een geldig kentekenbewijs. Hiervan wordt de Bieder op de
hoogte gesteld via een verwijzing in de rapportage van het voertuig.
3. Gebruik van toegangscode
De Toegangscode wordt alleen verstrekt aan Bieders die voldoen aan de door JVA gestelde
criteria en die deze voorwaarden hebben geaccepteerd. JVA is bevoegd de verleende
Toegangscode in te trekken of de werking daarvan tijdelijk op te schorten.
De Toegangscode is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een
bevoegde functionaris van de geregistreerde Bieder of Inbrenger. Bij overtreding hiervan is
de Bieder of Inbrenger een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare
boete verschuldigd van € 20.000,00 per overtreding. Voor zover JVA dientengevolge schade
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lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Bieder kan tijdens
kantooruren een gewijzigde toegangscode aanvragen.
JVA brengt de Inbrenger en/of Bieder op de hoogte met betrekking tot de werkwijze van de
systematiek en de stappen van het proces middels een handleiding.
4. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle veilingen en overige
mondelinge, schriftelijke en elektronische aanbiedingen en mededelingen door JVA.
JVA behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder
voorafgaande mededeling. Bieder en Koper verklaren voor de aanbieding, c.q. eerste
bieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, van de inhoud te
hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen.
5. Totstandkoming en ontbinding van de Overeenkomst
Een Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedurende een termijn van 2 werkdagen na
afloop van de betreffende veiling. JVA behoudt zich het recht voor om voertuigen uit de
verkoop terug te trekken en vergissingen bij toewijzingen te herstellen zonder dat de Bieder
hieraan rechten kan ontlenen. Tevens behoudt JVA zich het recht voor om de Overeenkomst
in verband met onvoorziene omstandigheden of anderszins te ontbinden.
5.1. Annulering
5.1.1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of JVA
in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering JVA alle schade die hij ten
gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de
koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze
schadevergoeding niet heeft betaald, heeft JVA het recht de koper schriftelijk mee te delen
dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen
beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze
schadevergoeding is een schuld zodra het moment van uitdrukkelijk overeengekomen
levering en betaling is verstreken.
5.1.2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de
verkoper is geleverd.
6. Betaling Koopsom
Koper is verplicht de Koopsom zoals vermeld op de pro-forma factuur binnen 2 bankdagen
telefonisch over te boeken op de bankrekening zoals vermeld op de toegezonden factuur. Bij
niet tijdige betaling zal JVA aan de Koper zonder nadere ingebrekestelling rente in rekening
mogen brengen, met een percentage gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, te
rekenen vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Tevens komen alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten van rechtsbijstand) voor
rekening van de nalatige Koper met een minimum van € 500,00
De nalatige Koper blijft aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van
deze verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken. JVA is ook
bevoegd nakoming te vorderen in en buiten rechte alsmede schadevergoeding. Het
eigendom van het gekocht voertuig gaat niet eerder over dan na ontvangst van volledige
betaling van de Koopsom inclusief eventuele kosten zoals vermeldt op de (pro-forma) factuur
van JVA.
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Voor Kopers buiten Nederland geldt een aanbetaling borgsom van € 500,-- direct en binnen
48uur na toewijzing per bank te voldoen. Is deze borg niet ontvangen, dan zal de transactie
alsnog worden teruggedraaid en staat het JVA vrij om het voertuig aan anderen aan te
bieden.
.
7. Levering en transport
Na ontvangst van de Koopsom zal de overschrijving, levering en aflevering plaatsvinden
binnen de schriftelijk overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, tenzij
schriftelijk of mondeling anders overeengekomen.
Alsdan heeft Koper geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij JVA haar leveringsen overschrijvingsplicht niet nakomt. Bij ontbinding door Koper zijn de kosten van
retournering voor zijn rekening. In een geval dat zonder melding in de rapportage het geldig
kentekenbewijs ontbreekt zijn de kosten van retournering voor de Inbrenger. De kosten zijn
verschuldigd zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk
opeisbaar.
De koper is verplicht binnen 2 dagen na betaling het voertuig op te halen. Indien de koper
het voertuig niet tijdig afhaalt zal het voertuig door JVA worden afgeleverd op het opgegeven
afleveradres. De kosten van transport zullen aan de koper worden doorbelast.
7.1. Reparatie en Onderhoud
7.1.1 De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht
komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een
afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever
verstrekt.
7.1.2 De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave
verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en
termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste
prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met
meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de
reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te
bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met
inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling
van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij
overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven
termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte
te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding
van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke
schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
8. Aansprakelijkheid
JVA biedt een hoge standaard van service, stiptheid en besteedt professionele zorg aan het
beschikbaar stellen van volledige en juiste informatie. Toch kan het voorkomen dat er fouten
worden gemaakt en dat een aangeboden voertuig niet aan de verwachtingen van Koper blijkt
te voldoen. Tenzij er sprake is van opzet of een vorm van roekeloosheid gelijk aan opzet
zijdens JVA, zal Bieder of Koper JVA niet aansprakelijk houden voor de nadelige gevolgen
hiervan, waaronder directe of indirecte schade, kosten of interessen.
JVA is tot maximaal 2 maanden na initiële verkoop verantwoordelijk voor kosten
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voortvloeiend uit niet gemelde verborgen gebreken en is niet verplicht tot enige vrijwaring.
Onder verborgen gebreken worden alle zaken verstaan die bij de JVA controle (inspectie
volgens vastgestelde routing) niet redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd zoals; het
ontbreken en/of disfunctioneren van kentekenbewijzen en/of codesleutels/codekaarten of
andere elektronische blokkeringen (zonder uitdrukkelijke melding in de op de website
zichtbare rapportage van het voertuig), niet zichtbare carrosserieschade (bijvoorbeeld
waterschade of gerepareerd total-loss), bijzondere gebruikersgegevens (zoals rijschool of
politie).
Verborgen gebreken kunnen reden zijn voor de Koper om een verzoek te richten tot JVA
(een reclamatie of claim) de transactie ongedaan te maken of een financiële
tegemoetkoming in de herstelkosten te doen aan Koper.
Koper vrijwaart JVAvoor alle schade en kosten welke voortvloeien uit het bezit of gebruik van
het voertuig door Koper.
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9. Garantie
JVA verstrekt aan de Koper (maar niet aan de klanten van de Koper) een garantie op de
juistheid van rapportage van betreffende voertuigen onder de volgende condities:
9.1.
Gedurende een periode van 2 dagen na aflevering. Koper heeft het recht het voertuig
bij aflevering plekke te inspecteren en niet geaccepteerde gebreken of plaatschade
ter plekke bij aflevering aan JVA schriftelijk te melden. Meldt de Koper geen gebreken
of schade wanneer men zelf afhaalt dan wordt de Koper geacht het voertuig
geaccepteerd te hebben. JVA biedt voor voertuigen die op deze wijze worden
afgeleverd en geaccepteerd geen verdere garantie op schades die kunnen ontstaan
tijdens transport;
9.2.
Er is niet meer dan 10 kilometer met het voertuig is gereden. Daarbij geldt als begin
kilometerstand de stand zoals weergegeven in de rapportage van het voertuig als
zichtbaar op de JVA-site;
9.3.
De auto is niet doorverkocht;
9.4.
Indien in redelijkheid vaststaat dat het voertuig niet voldoet aan de rapportage door
JVA ten aanzien van:
9.4.1. (punt 1 alleen bij online verkoop zonder schouwing vooraf) extreme
gebruikerschade (meer dan 2 delen plaat- en spuitwerk) en/of,
aanrijdingschade met netto reparatiekosten boven de € 300,00, en/of;
9.4.2. aanwezigheid van essentiële items of toebehoren, uitdrukkelijk
gerapporteerde accessoires, en/of;
9.4.3. overeenkomstig de km tellerstand (niet de daadwerkelijk gereden kilometers),
en/of;
9.4.4. technische gebreken met netto reparatiekosten boven de € 300,00;
kan de koper op de hieronder beschreven wijze reclameren, waarbij een eigen risico
geldt van de € 300,00 voor technische gebreken en € 200,00 voor carrosserieschade.
9.5.
Reclamaties oftewel garantieaanvragen worden alleen in behandeling genomen
indien:
9.5.1. Schriftelijk ontvangen (fax of e-mail naar contactpersoon JVA).
9.5.2. Carrosserieschade dient ten alle tijden te worden voorzien van –digitalefoto’s. JVA de mogelijkheid wordt geboden een contra-expertise -eventueel op
de eigen testlocatie- uit te voeren, de Koper dient het voertuig hiervoor
maximaal 5 werkdagen beschikbaar te houden. Deze contra-expertise zal
worden uitgevoerd door DEKRA.
9.5.3. JVA behoudt zich uitdrukkelijk het recht om bij een eventuele garantieclaim
het betreffende voertuig terug te nemen dan wel te repareren met in
achtneming van het geldende eigen risico. JVA berekent alle kosten van deze
garantie bij genoemde verborgen gebreken door aan de Inbrenger.
Alleen wat betreft een onevenredige kostenpost in relatie tot de opbrengst van
een voertuig (groter dan € 500,00 exclusief het eigen risicobedrag van de
koper) bij menselijk falen in de rapportage van uitvoering, schade,
schadehistorie/reparatiekwaliteit en/of technische gebreken, zal JVA alle door
JVA aan de Koper verschuldigde kosten boven € 500,00 exclusief het eigen
risicobedrag van de Koper doorberekenen aan Inbrenger.
10. Risico-overname en beschadiging
Het risico voor schade, verlies en diefstal is gedurende de op- en overslag voor rekening van
JVA. Dit risico gaat over op het moment van aflevering bij de Koper of aan de Koper
wanneer deze zelf het voertuig bij een verzamellocatie van JVA ophaalt.
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11. Meldingsplicht Bieder
Inbrenger of Bieder verplicht zich ten tijden van het bestaan van deze Overkomst om elke
wijziging inzake zijn registratie bij de Kamer van Koophandel en/of RDW maar ook bij
eventuele faillissementsaanvragen of beslagen onverwijld schriftelijk bekend te maken aan
JVA.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te
s’Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele
onoplosbare geschillen.
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1. Inleiding
Jo van Aarle Auto’s BV, is belast met het verzamelen, opslaan, verkopen, veilen, leveren van
voertuigen.
2. Definities
In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder: Jo van Aarle Auto’s, hierna te noemen JvA;
Bieder: de door JVA geregistreerde partij die op de website (URL;www.jovanaarleautos.nl)
van JVA een bod op het voertuig uitbrengt.
Bod: geldbedrag in Euro’s dat op de internetsite van JVA in het daartoe bestemde veld door
een bieder is uitgebracht, in het bevestigingsveld is bevestigd, aan JVA verzonden is, bij JVA
ontvangen is en aan bieder van JVA als zodanig is bevestigd.
Gunning/toewijzing: het resultaat van verkoop waardoor de bieder die het hoogste bod
boven of gelijk aan de limietprijs heeft uitgebracht koper wordt.
Koopsom: het bod waarvoor wordt gegund, vermeerderd met (eventueel overeengekomen)
transportkosten en opknapkosten wanneer van toepassing.
Koper: bieder waarmee een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Limietprijs: het minimum bedrag waaronder het voertuig niet verkocht wordt..
Overeenkomst: koopovereenkomst tussen JVA en koper.
Overschrijving: rechtshandeling welke nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te
doen worden van het voertuig.
Toegangscode: het wachtwoord en password die de Bieder ontvangt na inschrijving en
registratie bij JVA via daartoe bestemd formulier.
Verkoop: de onderhandse vrijwillige verkoop van een voertuig aangeboden via JVA.
Voertuig: het door JVA ten verkoop/veiling aangeboden voertuig zoals getoond en in de
staat als omschreven op de website www.jovanaarleautos.nl.
Kentekenbewijs: het bij een door JVA aangeboden voertuig toebehorend kentekenbewijs
Deel I en overschrijvingsbewijs. JVA garandeert aan kopers geldigheid van het
kentekenbewijs door een kopie te tonen als onderdeel van de voertuigrapportage. JVA stelt
Inbrenger verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig kentekenbewijs. Na
ontvangst betaling door de Koper wordt het kentekenbewijs aan betreffende Koper
verzonden. Kopers verplichten zich direct tot vrijwaring van het voertuig over te gaan zodra
het kentekenbewijs wordt ontvangen. JVA zal de Koper schriftelijk in gebreke stellen
wanneer deze vrijwaring niet tijdig is uitgevoerd. De Koper zal, wanneer de vrijwaring niet
tijdig is ontvangen door JVA, verantwoordelijk gesteld worden voor alle hieruit voortvloeiende
kosten (zoals verkeersboetes en strafmaatregelen van de R.D.W.) en kan JVA juridische
stappen ondernemen naar de Koper.
In uitzonderlijke gevallen, kan JVA een voertuig ter verkoop aan te bieden en te verkopen
zonder de aanwezigheid van een geldig kentekenbewijs. Hiervan wordt de Bieder op de
hoogte gesteld via een verwijzing in de rapportage van het voertuig.
3. Gebruik van toegangscode
De Toegangscode wordt alleen verstrekt aan Bieders die voldoen aan de door JVA gestelde
criteria en die deze voorwaarden hebben geaccepteerd. JVA is bevoegd de verleende
Toegangscode in te trekken of de werking daarvan tijdelijk op te schorten.
De Toegangscode is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een
bevoegde functionaris van de geregistreerde Bieder of Inbrenger. Bij overtreding hiervan is
de Bieder of Inbrenger een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare
boete verschuldigd van € 20.000,00 per overtreding. Voor zover JVA dientengevolge schade
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lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Bieder kan tijdens
kantooruren een gewijzigde toegangscode aanvragen.
JVA brengt de Inbrenger en/of Bieder op de hoogte met betrekking tot de werkwijze van de
systematiek en de stappen van het proces middels een handleiding.
4. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle veilingen en overige
mondelinge, schriftelijke en elektronische aanbiedingen en mededelingen door JVA.
JVA behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder
voorafgaande mededeling. Bieder en Koper verklaren voor de aanbieding, c.q. eerste
bieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, van de inhoud te
hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen.
5. Totstandkoming en ontbinding van de Overeenkomst
Een Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedurende een termijn van 2 werkdagen na
afloop van de betreffende veiling. JVA behoudt zich het recht voor om voertuigen uit de
verkoop terug te trekken en vergissingen bij toewijzingen te herstellen zonder dat de Bieder
hieraan rechten kan ontlenen. Tevens behoudt JVA zich het recht voor om de Overeenkomst
in verband met onvoorziene omstandigheden of anderszins te ontbinden.
5.1. Annulering
5.1.1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of JVA
in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering JVA alle schade die hij ten
gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de
koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze
schadevergoeding niet heeft betaald, heeft JVA het recht de koper schriftelijk mee te delen
dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen
beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze
schadevergoeding is een schuld zodra het moment van uitdrukkelijk overeengekomen
levering en betaling is verstreken.
5.1.2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de
verkoper is geleverd.
6. Betaling Koopsom
Koper is verplicht de Koopsom zoals vermeld op de pro-forma factuur binnen 2 bankdagen
telefonisch over te boeken op de bankrekening zoals vermeld op de toegezonden factuur. Bij
niet tijdige betaling zal JVA aan de Koper zonder nadere ingebrekestelling rente in rekening
mogen brengen, met een percentage gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, te
rekenen vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Tevens komen alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten van rechtsbijstand) voor
rekening van de nalatige Koper met een minimum van € 500,00
De nalatige Koper blijft aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van
deze verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken. JVA is ook
bevoegd nakoming te vorderen in en buiten rechte alsmede schadevergoeding. Het
eigendom van het gekocht voertuig gaat niet eerder over dan na ontvangst van volledige
betaling van de Koopsom inclusief eventuele kosten zoals vermeldt op de (pro-forma) factuur
van JVA.
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Voor Kopers buiten Nederland geldt een aanbetaling borgsom van € 500,-- direct en binnen
48uur na toewijzing per bank te voldoen. Is deze borg niet ontvangen, dan zal de transactie
alsnog worden teruggedraaid en staat het JVA vrij om het voertuig aan anderen aan te
bieden.
.
7. Levering en transport
Na ontvangst van de Koopsom zal de overschrijving, levering en aflevering plaatsvinden
binnen de schriftelijk overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, tenzij
schriftelijk of mondeling anders overeengekomen.
Alsdan heeft Koper geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij JVA haar leveringsen overschrijvingsplicht niet nakomt. Bij ontbinding door Koper zijn de kosten van
retournering voor zijn rekening. In een geval dat zonder melding in de rapportage het geldig
kentekenbewijs ontbreekt zijn de kosten van retournering voor de Inbrenger. De kosten zijn
verschuldigd zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk
opeisbaar.
De koper is verplicht binnen 2 dagen na betaling het voertuig op te halen. Indien de koper
het voertuig niet tijdig afhaalt zal het voertuig door JVA worden afgeleverd op het opgegeven
afleveradres. De kosten van transport zullen aan de koper worden doorbelast.
7.1. Reparatie en Onderhoud
7.1.1 De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht
komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een
afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever
verstrekt.
7.1.2 De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave
verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en
termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste
prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met
meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de
reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te
bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met
inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling
van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij
overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven
termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte
te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding
van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke
schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
8. Aansprakelijkheid
JVA biedt een hoge standaard van service, stiptheid en besteedt professionele zorg aan het
beschikbaar stellen van volledige en juiste informatie. Toch kan het voorkomen dat er fouten
worden gemaakt en dat een aangeboden voertuig niet aan de verwachtingen van Koper blijkt
te voldoen. Tenzij er sprake is van opzet of een vorm van roekeloosheid gelijk aan opzet
zijdens JVA, zal Bieder of Koper JVA niet aansprakelijk houden voor de nadelige gevolgen
hiervan, waaronder directe of indirecte schade, kosten of interessen.
JVA is tot maximaal 2 maanden na initiële verkoop verantwoordelijk voor kosten
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voortvloeiend uit niet gemelde verborgen gebreken en is niet verplicht tot enige vrijwaring.
Onder verborgen gebreken worden alle zaken verstaan die bij de JVA controle (inspectie
volgens vastgestelde routing) niet redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd zoals; het
ontbreken en/of disfunctioneren van kentekenbewijzen en/of codesleutels/codekaarten of
andere elektronische blokkeringen (zonder uitdrukkelijke melding in de op de website
zichtbare rapportage van het voertuig), niet zichtbare carrosserieschade (bijvoorbeeld
waterschade of gerepareerd total-loss), bijzondere gebruikersgegevens (zoals rijschool of
politie).
Verborgen gebreken kunnen reden zijn voor de Koper om een verzoek te richten tot JVA
(een reclamatie of claim) de transactie ongedaan te maken of een financiële
tegemoetkoming in de herstelkosten te doen aan Koper.
Koper vrijwaart JVAvoor alle schade en kosten welke voortvloeien uit het bezit of gebruik van
het voertuig door Koper.
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9. Garantie
JVA verstrekt aan de Koper (maar niet aan de klanten van de Koper) een garantie op de
juistheid van rapportage van betreffende voertuigen onder de volgende condities:
9.1.
Gedurende een periode van 2 dagen na aflevering. Koper heeft het recht het voertuig
bij aflevering plekke te inspecteren en niet geaccepteerde gebreken of plaatschade
ter plekke bij aflevering aan JVA schriftelijk te melden. Meldt de Koper geen gebreken
of schade wanneer men zelf afhaalt dan wordt de Koper geacht het voertuig
geaccepteerd te hebben. JVA biedt voor voertuigen die op deze wijze worden
afgeleverd en geaccepteerd geen verdere garantie op schades die kunnen ontstaan
tijdens transport;
9.2.
Er is niet meer dan 10 kilometer met het voertuig is gereden. Daarbij geldt als begin
kilometerstand de stand zoals weergegeven in de rapportage van het voertuig als
zichtbaar op de JVA-site;
9.3.
De auto is niet doorverkocht;
9.4.
Indien in redelijkheid vaststaat dat het voertuig niet voldoet aan de rapportage door
JVA ten aanzien van:
9.4.1. (punt 1 alleen bij online verkoop zonder schouwing vooraf) extreme
gebruikerschade (meer dan 2 delen plaat- en spuitwerk) en/of,
aanrijdingschade met netto reparatiekosten boven de € 300,00, en/of;
9.4.2. aanwezigheid van essentiële items of toebehoren, uitdrukkelijk
gerapporteerde accessoires, en/of;
9.4.3. overeenkomstig de km tellerstand (niet de daadwerkelijk gereden kilometers),
en/of;
9.4.4. technische gebreken met netto reparatiekosten boven de € 300,00;
kan de koper op de hieronder beschreven wijze reclameren, waarbij een eigen risico
geldt van de € 300,00 voor technische gebreken en € 200,00 voor carrosserieschade.
9.5.
Reclamaties oftewel garantieaanvragen worden alleen in behandeling genomen
indien:
9.5.1. Schriftelijk ontvangen (fax of e-mail naar contactpersoon JVA).
9.5.2. Carrosserieschade dient ten alle tijden te worden voorzien van –digitalefoto’s. JVA de mogelijkheid wordt geboden een contra-expertise -eventueel op
de eigen testlocatie- uit te voeren, de Koper dient het voertuig hiervoor
maximaal 5 werkdagen beschikbaar te houden. Deze contra-expertise zal
worden uitgevoerd door DEKRA.
9.5.3. JVA behoudt zich uitdrukkelijk het recht om bij een eventuele garantieclaim
het betreffende voertuig terug te nemen dan wel te repareren met in
achtneming van het geldende eigen risico. JVA berekent alle kosten van deze
garantie bij genoemde verborgen gebreken door aan de Inbrenger.
Alleen wat betreft een onevenredige kostenpost in relatie tot de opbrengst van
een voertuig (groter dan € 500,00 exclusief het eigen risicobedrag van de
koper) bij menselijk falen in de rapportage van uitvoering, schade,
schadehistorie/reparatiekwaliteit en/of technische gebreken, zal JVA alle door
JVA aan de Koper verschuldigde kosten boven € 500,00 exclusief het eigen
risicobedrag van de Koper doorberekenen aan Inbrenger.
10. Risico-overname en beschadiging
Het risico voor schade, verlies en diefstal is gedurende de op- en overslag voor rekening van
JVA. Dit risico gaat over op het moment van aflevering bij de Koper of aan de Koper
wanneer deze zelf het voertuig bij een verzamellocatie van JVA ophaalt.
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11. Meldingsplicht Bieder
Inbrenger of Bieder verplicht zich ten tijden van het bestaan van deze Overkomst om elke
wijziging inzake zijn registratie bij de Kamer van Koophandel en/of RDW maar ook bij
eventuele faillissementsaanvragen of beslagen onverwijld schriftelijk bekend te maken aan
JVA.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te
s’Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele
onoplosbare geschillen.
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