
 
 

 

 

SPECIFIEKE ONLINE VEILINGVOORWAARDEN – 

Van de faling WITTE EYK bv 

SALE 605 

Sluiting VEILING 19/01/2022 

 
 

STARTDATUM 07/01/2022 vanaf 01u00 

  

EINDDATUM/SLUITING 19/01/2022 vanaf 16h00  

  

BEZICHTIGING ENKEL OP 18/01/2022 van 10h00 tot 12h00 te 2400 MOL, Ezaart 51, cfr 
volgende regeling: 
 
- MAX 2 personen mogen terzelfdertijd op de terreinen aanwezig zijn. Men dient 
alleen te komen. 
- MAX 20min de tijd om goederen te inspecteren. 
- 1,5m social distance dient gerespekteerd te worden 
- Men dient uw eigen beschermingsmaterieel, wo handschoenen en mondkapje, 
zelf mee te nemen 

a  

DEZE VEILING WORDT 

GEORGANISEERD DOOR 

Appelboom NV, Kontichsesteenweg 42, B-2630 Aartselaar – tel: 0032 3 

448.27.40 – fax:  0032 3 440.72.67 – info@appelboomonline.be 

  

VEILINGKOSTEN 17% over het hoogste bod  

 

  

BTW 21% over het hoogste bod en over de veilingkosten waar van toepassing 

 

  

BANKWAARBORG Niet van toepassing 

  

BETALINGSDETAILS Uw betaling per overschrijving dient binnen 24u na de ontvangst van 

de bevestigingsmail van uw aankoop te zijn voldaan op onderstaande 

rekening. Bij betaling, koper, naam van de verkoping en 

factuurnummer te vermelden. 

  

REKENINGNUMMER  

Bank               IBAN                                  BIC             

 KBC              BE17 7310 1018 9621           KREDBEBB 

  

 



 
AFGIFTE  

& AFGIFTE ADRES  
 
ENKEL NA AFSPRAAK – AFHALING is  op 27/01/2022 te 2400 
MOL, Ezaart 51 en cfr volgende regeling: 
 
Ingevolge COVID-19 zijn wij verplicht de afgifte procedure te 
wijzigen om de social distance te garanderen. 
 
Dit betekent dat na sluiting van de veiling u eerst uw order 
ontvangt. 
 
NADAT DE GELDEN OP ONZE REKENING STAAN ZAL DE 
KOPER DOOR APPELBOOM NV GECONTACTEERD WORDEN 
om een tijdslot te verkrijgen voor de ophaling van de goederen, 
zodat elke koper afzonderlijk zijn kavels kan afhalen, los van 
andere kopers. 
 
Het aantal personen per tijdvak is beperkt. De laatste betaler zal  
dus zich moeten tevreden stellen met het laatste beschikbare 
tijdvak. Iedereen dient deze nieuwe afgifteprocedure strikt na te 
leven. Hierdoor zal de afgifte verlopen zonder wachttijden met 
behoud van de social distance van 1.5 meter tussen elke persoon.  
 
Wij vragen de kopers om stipt op tijd te komen op hun toegewezen 
tijdsvak. 
 
De goederen worden pas afgegeven NA volledige betaling 
 
 

  

AFHAALINSTRUCTIES De Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het demonteren, het opladen en het 

transport van de gekochte loten. Appelboom NV kan hiervoor geen enkele 

verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.  Er is geen 

materieel  voor demontage of laden(bijv. heftruck) aanwezig ter plaatse. 

Afhaling vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats 

  

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ONLINE VEILING 

Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking 

tot een (mogelijke) aankoop van roerende goederen. 

  

LOTEN VOLGEN Na registratie en het aanmelden kunnen de loten worden gevolg in 

MyAAccount.  

  

COMBINATIE Niet van toepassing 

  

VERLENGING Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan 



 
wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen 

meer worden uitgebracht 

  

ONDER VOORBEHOUD VAN 

TOEWIJZING 

De Loten onder voorbehoud van toewijzing (voorlopige toewijzing ) worden aan 

onze opdrachtgever voorgelegd. Appelboom NV zal binnen 48h (zaterdagen, 

zondagen en feestdagen niet inbegrepen) van de betreffende Loten berichten 

of de Loten al dan niet definitief worden toegewezen. 

  

TER ATTENTIE VAN DE 

KOPER: 

ART. 6 Algemene 

voorwaarden 

Art 53,11° WER VI 

Wij benadrukken dat het een online veiling per opbod betreft, waaraan 

een bezichtigingsdag voorafgaand is georganiseerd. Deelnemen en 

meebieden zonder naar deze bezichtiging te gaan, is voor eigen risico! 

Art. 6.2 en  6.6 Algemene voorwaarden: 

“De Loten worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze zich 

bevinden op de datum van Toewijzing met alle daaraan verbonden 

lusten en lasten. Appelboom en/of de Verkoper geven generlei 

vrijwaring voor zichtbare of geborgen gebreken of garantie in verband 

met volledigheid, aard, aantallen, benamingen, werking, bruikbaarheid, 

verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken 

van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. 

Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van 

de Koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op 

(schade)vergoeding en/of verrekening. Daar de Loten te bezichtigen 

zijn geweest voor of tijdens de Veiling en de Online 

Veilingvoorwaarden bekend waren, wordt de Koper geacht de door 

hem gekocht(e) Lot(en) vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht en op 

eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de 

Loten.” 

“Alle gegevens betreffende de Loten in de catalogus, brochures, flyers, 

advertenties, of gelijk welke andere geschreven mededelingen van 

Appelboom en/of de internetsite Appelboom, en met name de 

beschrijving ervan, wordt slechts als inlichting en onder alle 

voorbehoud verstrekt. Met dien verstande dat foutieve beschrijvingen 

en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van Appelboom en/of 

de verkoper en/of de gerechtsdeurwaarder kunnen leiden. 

Voorbeelden van dergelijke foutieve vermeldingen kunnen zijn (maar 

niet beperkt tot): km-standen, draaiuren van voertuigen of machines, 

bouwjaar, 1ste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële 

specificaties” 

 

 

De Wet Verkoop op afstand zoals bepaald in WER Boek VI art. 53 en 

volgende zijn niet van toepassing op oa openbare veilingen (11°). 

Kopers kunnen bijgevolg hun herroepings- of annuleringsrecht cfr art 

VI.47 WER Boek niet uitoefenen. 



 
 

 

LOTEN ZONDER BIEDINGEN De Loten waarop niet geboden is, worden in bepaalde gevallen tijdens de 

laatste 24u voor sluiting, verlaagd in prijs. 

 


