Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden
1. Inleiding
1.1
1.2

FleetSelect B.V. (hierna "FleetSelect") is onderdeel van de BCA Groep en houdt zich bezig met
de in- en verkoop van Voertuigen en gerelateerde zaken (hierna allemaal “Voertuig”), onder
meer via haar websites en via veilingen.
FleetSelect koopt Voertuigen in van Verkopers en verkoopt deze zelfstandig aan Kopers.
Indien via een website van FleetSelect een Bod wordt uitgebracht op een Voertuig, wordt het
Bod voorgelegd aan Verkoper en bij acceptatie is het Voertuig door FleetSelect gekocht.
Vervolgens verkoopt FleetSelect het Voertuig aan de Bieder, die dan Koper is.

2. Definities
In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden (hierna “AV”) wordt verstaan onder:
Bieder: de door FleetSelect geregistreerde partij die een Bod op een Voertuig uitbrengt. Een
partij kan uitsluitend geregistreerd worden indien hij voldaan heeft aan de door FleetSelect
gestelde eisen, waaronder verstrekking van uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder
dan 3 maanden) en RDW-bedrijfsnummer.
Bod: geldbedrag in Euro’s geboden op een Voertuig dat door FleetSelect ontvangen is en door
FleetSelect aan Bieder is bevestigd.
Hamerprijs: het door koper geboden hoogste bod op de veiling, waartegen de veilingmeester
door het vallen van de hamer de veiling sluit. Ter veiling wordt tevens gepubliceerd of dat
bedrag nog wordt vermeerderd met BTW.
Koopsom: het bod waarvoor wordt gegund (de Hamerprijs), vermeerderd met aankoopkosten,
op- en overslagkosten, (rest-)BPM en BTW en (eventueel overeengekomen) transportkosten.
Koper: Bieder waarmee een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Overschrijving: rechtshandeling die nodig is om de Koper of FleetSelect, eigenaar of
gerechtigde te doen worden van het Voertuig.
Stallingslocatie: iedere locatie in Nederland of 25 kilometer daarbuiten, waar Voertuigen die
eigendom zijn van FleetSelect controleerbaar worden gestald.
Tarieven: de tarieven zoals weergegeven op de site www.fleetselect.nl. Bij wijzigingen in de
tarieven geldt het tarief op de dag waarop het bod is uitgebracht.
Toegangscode: de gebruikersnaam en wachtwoord die de Bieder of de Verkoper ontvangt na
inschrijving en registratie bij FleetSelect voor toegang tot de online veilingen van FleetSelect.
Veiling: de onderhandse verkoop van een Voertuig door FleetSelect.
Verkoper: de door FleetSelect geregistreerde partij die aan FleetSelect Voertuigen verkoopt.
Voertuig: het door FleetSelect in te kopen en ter verkoop aangeboden Voertuig zoals getoond
en in de staat als omschreven op de website www.fleetselect.nl / www.autoveilingfleetselect.nl of in haar online systemen.

3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
3.1
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Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle veilingen en overige mondelinge,
schriftelijke en elektronische aanbiedingen en mededelingen, transacties of overeenkomsten
van, aan of met FleetSelect. FleetSelect behoudt zich het recht voor om deze AV aan te vullen
of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling indien zij dat in verband met haar
bedrijfsvoering noodzakelijk acht, waarbij voor zover mogelijk redelijk rekening zal worden
gehouden met de belangen van de contractspartijen van FleetSelect.
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3.2

3.3
3.4

3.5

Een Toegangscode wordt alleen verstrekt aan Verkopers en Bieders die voldoen aan de door
FleetSelect gestelde criteria en kan door Verkopers of Bieders pas worden gebruikt nadat zij
deze AV hebben geaccepteerd. FleetSelect 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 de geregistreerde persoon aan wie de Toegangscode
is afgegeven. Bij overtreding hiervan is de Verkoper of Bieder een direct opeisbare en niet
voor matiging of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 12.000,-- per overtreding. Voor
zover FleetSelect dientengevolge schade lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige
schadevergoeding.
Elke geregistreerde persoon kan tijdens kantooruren een gewijzigde toegangscode aanvragen.
De inbrenger en Verkoper van een Voertuig garandeert jegens FleetSelect altijd eigenaar dan
wel volkomen beschikkingsbevoegd te zijn, garandeert dat het Voertuig niet bezwaard is met
enig recht van derden, dat het voertuig niet total-loss is verklaard, geen ernstige waterschade
heeft gehad, dat het voertuig niet als taxi, lesauto of als politieauto is gebruikt, dat het
kenteken en het chassisnummer correct zijn, dat de kilometerstand van het voertuig juist is
(en niet meer wijzigt – er mag niet meer met het voertuig gereden worden) en dat de
gegevens, ingevuld op het aanmeldformulier, indien van toepassing, correct zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders door de verkoper schriftelijk vermeld. Voorts garandeert de Verkoper dat
is voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van de Procedure & Inbrengvoorwaarden van
FleetSelect, en dat zij correct heeft vermeld of het voertuig een marge-of een BTW voertuig
betreft en of er sprake is van een BPM of een BPM-vrij voertuig. De verkoper vrijwaart
FleetSelect ten aanzien van alle aanspraken en vorderingen van derden met betrekking tot
deze garanties integraal.
Met een voor de veiling aangemeld voertuig mag Verkoper niet langer zelfstandig adverteren,
via welk medium dan ook.

4. Verkoop en eigendomsoverdracht aan FleetSelect
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

2|7

Verkoper is gerechtigd Voertuigen die haar eigendom zijn ter verkoop aan te bieden aan
FleetSelect. Verkoper zal bij of zo spoedig mogelijk na aanmelding van een Voertuig de
kentekengegevens van het Voertuig beschikbaar stellen aan FleetSelect.
Ieder aanbod tot verkoop door Verkoper is onvoorwaardelijk, tegen een prijs die gelijk is aan
de door FleetSelect in overleg met Verkoper vast te stellen prijs.
Verkoop van Voertuigen door Verkoper aan FleetSelect en de koopovereenkomst komt
definitief tot stand door verzending van de door FleetSelect gehanteerde inkoopbevestiging
aan Verkoper of door een bevestiging van de inkoop door FleetSelect op andere wijze. Met
deze inkoopbevestiging accepteert FleetSelect het onvoorwaardelijk aanbod tot koop van de
in de inkoopbevestiging genoemde Voertuigen van Verkoper tegen de overeengekomen prijs
en is er sprake van een afgeronde koopovereenkomst.
Verkoper zal Voertuigen waarvan zij FleetSelect direct bezit wenst te verschaffen bij
FleetSelect afleveren. Aflevering geschiedt op een door FleetSelect aangegeven
Stallingslocatie. Bij aflevering van de Voertuigen ontvangt FleetSelect van Verkoper de
sleutels (en eventuele autopapieren) van de Voertuigen. Het afleveren van het Voertuig heeft
te gelden als een levering aan FleetSelect onder de opschortende voorwaarde dat tussen
partijen een koopovereenkomst tot stand komt en onder opschortende voorwaarde van
Overschrijving van het Voertuig in de handelsvoorraad van FleetSelect.
Voor Voertuigen die na het aanbod tot verkoop en de aanmelding genoemd in lid 1 van dit
artikel in de feitelijke macht van Verkoper blijven geldt dat Verkoper of de beheerder van de
Stallingslocatie deze Voertuigen vanaf het moment van de verzending van de
Inkoopbevestiging door FleetSelect voortaan voor FleetSelect houdt. Inkoopbevestiging en
deze AV tezamen zijn aan te merken als beding en tweezijdige verklaring benodigd voor
bezitsoverdracht aan FleetSelect van het Voertuig dat is gestald bij Verkoper of op een
Stallingslocatie.
Verzending van de inkoopbevestiging en Overschrijving van het Voertuig naar de
handelsvoorraad van FleetSelect heeft tot gevolg dat de opschortende voorwaarde voor de

FleetSelect B.V. • De Landweer 4 • 3771 LN BARNEVELD • Postbus 21 • 3770 AA BARNEVELD • Telefoon +31 (0) 88 540 38 95
Fax +31 (0) 36 522 5260 • www.fleetselect.nl • info@fleetselect.nl • KVK 39072584 • BTWnr. NL808691715B01
ABN-AMRO NL61ABNA0400018926 • RABO Bank NL32RABO0397759231

4.7

4.8

4.9

levering is vervuld en is tevens aan te merken als de bevestiging en verklaring voor de
genoemde levering c.p.. Vanaf dat moment is FleetSelect eigenaar van de Voertuigen.
In de inkoopbevestiging zal de door FleetSelect voor Voertuigen te betalen koopsom worden
genoemd, met dien verstande dat FleetSelect nadien nog een specificatie zal sturen waarin
ook eventuele nog te verrekenen kosten zijn verwerkt. Verkoper is gerechtigd tot ontvangst
van het in de specificatie opgenomen bedrag en zal FleetSelect direct na ontvangst van de
specificatie een factuur zenden voor de daarin genoemde bedragen.
Tot het moment van eigendomsoverdracht van het Voertuig van Verkoper naar FleetSelect,
liggen alle risico’s, waaronder, maar niet beperkt daartoe, diefstal, beschadiging en
vermissing bij de Verkoper. Na eigendomsoverdracht van het Voertuig zal Verkoper het
Voertuig dat zij voor FleetSelect houdt als een goed huisvader verzorgen. Eventuele schade
aan het Voertuig ontstaan na die eigendomsoverdracht ontstaat door toedoen van Verkoper
zal Verkoper aan FleetSelect vergoeden.
FleetSelect is gerechtigd de koopsom onder zich te houden bij twijfel over de
beschikkingsbevoegdheid van de Verkoper, bij twijfel over de door de Verkoper verstrekte
gegevens over het Voertuig alsmede bij twijfel over andere aangelegenheden aangaande het
Voertuig en de daarmee samenhangende transacties. FleetSelect vergoedt geen rente.

5. Verkoop en eigendomsoverdracht aan Koper
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

5.7.

Een Bieder is gerechtigd via de website van FleetSelect Biedingen op Voertuigen uit te
brengen. Een Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedurende een termijn van 2
werkdagen na afloop van de biedtermijn.
FleetSelect behoudt zich het recht voor om, ook nadat Biedingen zijn uitgebracht, Voertuigen
uit de verkoop of veiling terug te trekken en vergissingen te herstellen zonder dat de Bieder
hieraan rechten kan ontlenen.
De koopovereenkomst voor een Voertuig tussen FleetSelect en Bieder komt pas tot stand nadat
FleetSelect het Bod op het Voertuig heeft geaccepteerd door verzending van de
verkoopbevestiging. Verzending van die verkoopbevestiging heeft te gelden als een acceptatie
van het Bod van Bieder, waarmee Bieder Koper van het Voertuig wordt.
De verkoopbevestiging gaat vergezeld van een factuur aan Koper voor het bedrag van de
Koopsom met eventuele op dat moment bekende kosten en opslagen.
Onverminderd de opschortende voorwaarden genoemd in artikel 5.6 geldt voor de levering
van Voertuigen het volgende. Een Voertuig dat op de bovengenoemde wijze aan Koper is
verkocht, wordt door FleetSelect aan Koper geleverd door het Voertuig feitelijk met sleutels
en papieren bij Koper af te leveren. Indien met Koper overeen is gekomen dat Koper zelf een
Voertuig ophaalt bij FleetSelect of op een Stallingslocatie, is de levering van het Voertuig aan
Koper afgerond op het moment dat het Voertuig door Koper op die Stallingslocatie in bezit
wordt genomen.
De eigendom van een Voertuig gaat eerst over naar Koper nadat de Koper de volledige in lid
4 genoemde Koopsom, aan FleetSelect heeft voldaan, en bij Overschrijving van het Voertuig
naar Koper onder gelijktijdige afgifte van een RDW erkende vrijwaring aan FleetSelect. Tot
die tijd blijft FleetSelect eigenaar van het Voertuig.
De Koper is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met enige gepretendeerde vordering op
FleetSelect.

6. Betaling Koopsom en Kosten
6.1
6.2
6.3
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FleetSelect brengt kosten in rekening bij de Verkoper en Kopers tegen de op dat moment
geldende Tarieven of tegen specifiek met Koper of Verkoper overeengekomen tarieven.
FleetSelect brengt een bedrag van € 750,-- aan forfaitaire schadevergoeding voor de
ontbinding van de koopovereenkomst bij de Verkoper in rekening wanneer het aanbod tot
verkoop van een Voertuig wordt teruggetrokken nadat de inkoopbevestiging is verzonden.
Eventuele transportkosten komen voor rekening van de Koper.
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6.4
6.5

6.6

De Koper is verplicht de Koopsom zoals vermeld op de in artikel 5.4 genoemde factuur binnen
1 werkdag over te boeken op de bankrekening zoals vermeld op de toegezonden factuur.
Bij niet tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim zal FleetSelect aan de Koper
zonder nadere ingebrekestelling rente in rekening mogen brengen, met een percentage gelijk
aan de wettelijke handelsrente verhoogd met 3% per jaar te rekenen vanaf de datum van de
Verkoopbevestiging tot het tijdstip van betaling. Indien Koper niet binnen drie (3) werkdagen
dagen na factuurdatum de volledige aan FleetSelect verschuldigde Koopsom heeft voldaan, is
FleetSelect gerechtigd (maar niet gehouden) om zonder nadere ingebrekestelling de
koopovereenkomst te ontbinden en Koper aan te spreken voor de door FleetSelect geleden
schade.
Ingeval Koper in gebreke blijft bij betaling van de verschuldigde Koopsom, komen alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten van rechtsbijstand) voor
rekening van de nalatige Koper met een minimum van € 340,00. De nalatige Koper is ook
ingeval van ontbinding aansprakelijk voor een mindere opbrengst bij hernieuwde verkoop van
het Voertuig en voor de kosten van deze verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere
opbrengst kan maken. FleetSelect is ook bevoegd nakoming te vorderen in en buiten rechte
alsmede schadevergoeding.

7. Overschrijving en transport
7.1

7.2

7.3

7.4

Na ontvangst van de volledige Koopsom voor het Voertuig door FleetSelect, dient Koper zo
spoedig mogelijk zorg te dragen voor Overschrijving van het Voertuig, waarna FleetSelect het
Voertuig vrij zal geven voor transport of nadat dit tussen FleetSelect en Koper is
overeengekomen, voor afgifte aan Koper.
Voor het transport van een Voertuig dat FleetSelect regelt, zal aflevering bij Koper zo
mogelijk binnen 5 werkdagen worden gerealiseerd. Koper dient op werkdagen tussen 8.30 uur
en 17.30 uur beschikbaar te zijn voor ontvangst van de auto. Indien het Voertuig niet op het
door de Koper opgegeven adres kan worden afgeleverd, dan is de Koper verplicht aan
FleetSelect de kosten te voldoen voor retournering, opslag en verzekering. De kosten zijn
onmiddellijk opeisbaar.
Het risico voor schade, verlies en diefstal is gedurende de op- en overslag en gedurende het
door FleetSelect uitgevoerde transport naar de Koper voor rekening van FleetSelect. Dit risico
gaat over op het moment van aflevering bij de Koper of aan de Koper wanneer deze het
Voertuig zelf ophaalt.
Indien Koper en FleetSelect zijn overeengekomen, dat Koper het Voertuig zelf afhaalt is hij
verplicht zulks binnen drie (3) werkdagen te doen, nadat FleetSelect hem het vrijgavebericht
heeft verstuurd [zie 7.1]. FleetSelect is gerechtigd om voor afhalen door Koper ook een
vergoeding in rekening te brengen. Indien de Koper het voertuig niet tijdig afhaalt zal het
Voertuig door FleetSelect worden afgeleverd op het afleveradres. De kosten van opslag en
transport zullen aan de Koper worden doorbelast. De kosten zijn onmiddellijk opeisbaar.

8. Garantie, reclame en aansprakelijkheid
8.1

8.2
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FleetSelect 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 de Koper blijkt te voldoen. Tenzij er sprake is van
opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens FleetSelect, is FleetSelect niet
aansprakelijk te houden voor de door Koper geleden of te leiden directe of indirecte schade.
Van Koper wordt verlangd dat hij een gekocht Voertuig bij levering direct inspecteert en
controleert. Enig vorderingsrecht van Koper jegens FleetSelect vervalt:
a) na twee werkdagen (48 uur) na aflevering of
b) eerder zodra meer dan 50 kilometer met het Voertuig is gereden. Daarbij geldt als
begin kilometerstand de stand zoals weergegeven op de website van FleetSelect.
c) zodra de Koper het Voertuig heeft verkocht.
d) Wanneer Koper al reparatiewerkzaamheden aan het voertuig heeft verricht.
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8.3
8.4

8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
8.10

Vorderingen worden alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ontvangen per e-mail
naar klachten@fleetselect.nl, binnen de gestelde twee (2) werkdagen.
Carrosserieschade dient te allen tijde te worden voorzien van digitale foto’s. In geval een
klacht wordt ingediend is FleetSelect gerechtigd contra-expertise uit te voeren. Koper zal het
Voertuig hiervoor beschikbaar houden.
Indien Koper bij aflevering carrosserieschades constateert, die niet op het inspectierapport
van FleetSelect vermeld zijn, zal Koper deze schades onmiddellijk en rechtstreeks op het
transportformulier (inclusief doorslagen) vermelden.
In geval van vordering geldt een eigen risico van € 350,-- excl. BTW op technische gebreken
en € 350,-- excl. BTW op carrosserieschades. Daarbij worden vorderingen altijd behandeld op
basis van nettobedragen excl. BTW waarvoor reparatie mogelijk is. Er kan nimmer enige
vordering jegens FleetSelect ontstaan uit hoofde van slijtage van onderdelen dan uit hoofde
van opmerkingen op het inspectierapport. Reclamatie is niet mogelijk in relatie tot gemelde
items c.q. gebreken.
FleetSelect behoudt zich nadrukkelijk het recht om bij een eventuele vordering het
betreffende voertuig terug te nemen dan wel te repareren met in achtneming van het
geldende eigen risico.
FleetSelect garandeert haar inspectie tot een bedrag van € 500,-- excl. BTW voor reclamaties.
Reclamaties boven de € 500,-- excl. BTW zijn altijd voor rekening en risico van de Verkoper.
Indien voor een voertuig een inspectierapport is opgesteld door FleetSelect, is dat enkel een
beperkte momentopname. Bij alle auto’s wordt er slechts een zeer beperkte technische
controle uitgevoerd. Daarnaast wordt bij voertuigen met een grijs kenteken het dak niet
gecontroleerd op schades. Hetgeen dat in het inspectierapport wordt vermeld, is door de
inspectiemedewerker van FleetSelect waargenomen op het inspectiemoment. Het
inspectierapport omvat derhalve uitsluitend een indicatie van de toestand van de in dat
rapport genoemde items van het voertuig. Ook voor voertuigen waarvoor een inspectierapport
is gemaakt, gelden de bepalingen en beperkingen van dit artikel.
De Verkoper heeft altijd het recht om een verkoop te annuleren indien er geen
overeenstemming over een reclamatie kan worden bereikt. Alle transportkosten komen dan
voor rekening van de Verkoper.
Koper vrijwaart FleetSelect voor alle schade en kosten welke voortvloeien uit het bezit of
gebruik van het Voertuig door de Koper.
FleetSelect is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie verstrekt door derden, waaronder
RDW of NAP.
Verkoper vrijwaart FleetSelect uitdrukkelijk voor alle aanspraken van Koper met betrekking
tot het Voertuig en de conformiteit daarvan, tenzij anders overeen gekomen.

9. Overheidsvoertuigen
9.1

9.2
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Onder ‘Overheidsvoertuigen’ wordt hier verstaan:
‘Voertuigen die zijn voorzien van (onderdelen van) de huisstijl die uitsluitend is bedoeld vooren voorbehouden aan door de Staat aangewezen partijen die zich bezighouden met
wetshandhaving, rampenbestrijding of andere specifieke wettelijke taken.’
Dit betreft met name voertuigen met de huisstijlen van de ambulancesector, brandweer,
politie, Reddingsbrigades Nederland en onderdelen van Defensie. Striping en logo, onderdeel
van bovengenoemde huisstijlen, hebben ten doel een optimale herkenbaarheid van de
Nederlandse hulpverleningsdiensten te creëren. Gelet op de bijzondere taken en
bevoegdheden van deze diensten is het van groot belang dat het publiek in een oogopslag
weet dat men in een voorkomend geval met een uiting van deze hulpverleningsdiensten van
doen heeft.
De ontwerper van de huisstijl heeft zijn auteursrecht overgedragen aan de Nederlandse Staat.
Het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) draagt er in opdracht van de Nederlandse Staat zorg voor
dat ongeautoriseerd gebruik van deze huisstijl zoveel mogelijk voorkomen wordt. Personen
of instanties, niet behorende tot deze door de Staat aangewezen hulpverleningsdiensten,
mogen dus slechts van (onderdelen van) de huisstijl, waaronder de striping en het logo gebruik

FleetSelect B.V. • De Landweer 4 • 3771 LN BARNEVELD • Postbus 21 • 3770 AA BARNEVELD • Telefoon +31 (0) 88 540 38 95
Fax +31 (0) 36 522 5260 • www.fleetselect.nl • info@fleetselect.nl • KVK 39072584 • BTWnr. NL808691715B01
ABN-AMRO NL61ABNA0400018926 • RABO Bank NL32RABO0397759231

9.3
9.4
9.5
9.6

maken indien zij daartoe uitdrukkelijk toestemming van het IFV, namens de Nederlandse
Staat, voor hebben ontvangen.
Het is op geen enkele wijze toegestaan voertuigen, voorzien van bovengenoemde huisstijlen,
naar het buitenland te exporteren, verkopen, vervoeren.
Teneinde verkoop van voertuigen, voorzien van huisstijl, zowel binnen als buiten de
hulpverleningsdiensten mogelijk te maken zijn tussen FleetSelect en het IFV afspraken
gemaakt.
Deze houden onder andere in dat de Koper van een voertuig, voorzien van hiervoor genoemde
huisstijlen schriftelijk verklaart te behoren tot de hiervoor genoemde hulpverleningsdiensten
en dat het voertuig uitsluitend zal worden gebruikt t.b.v. aan die dienst opgelegde taken.
Indien de Koper niet tot de hiervoor genoemde hulpverleningsdiensten behoort, dient een
verklaring te worden getekend dat binnen 2 weken na aankoop alle onderdelen van de huisstijl
zullen zijn verwijderd of zodanig aangepast dat dit niet meer in strijd is met de rechten van
de Staat. Dit ter beoordeling door het IFV. Door de Koper wordt tevens verklaard dat het
voertuig, voorzien van huisstijl, niet naar het buitenland zal worden geëxporteerd, vervoerd.
Deze verklaring wordt direct na verkoop van het voertuig door FleetSelect naar het IFV
gestuurd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het IFV: www.striping.nl.

10. Ontbinding overeenkomst
10.1

10.2
10.3

10.4
10.5
10.6

Indien een door FleetSelect van Verkoper gekocht Voertuig niet binnen 4 weken, of zoveel
eerder of later als Verkoper en FleetSelect overeenkomen, na aankoop door FleetSelect via
de veiling door FleetSelect is verkocht, heeft FleetSelect het recht om de koopovereenkomst
met Verkoper voor het desbetreffende Voertuig te ontbinden.
Indien FleetSelect ten aanzien van een Voertuig van de in lid 1 genoemde
ontbindingsmogelijkheid gebruik wil maken, zal FleetSelect Verkoper daar schriftelijk, van op
de hoogte stellen. Deze schriftelijke mededeling heeft te gelden als de ontbinding.
Na ontbinding van een koopovereenkomst door FleetSelect zal FleetSelect het Voertuig aan
Verkoper (terug)leveren door deze met papieren en sleutels op het terrein van FleetSelect of
op een nader overeen te komen Stallingslocatie aan Verkoper ter beschikking te stellen en
door Verkoper te laten afhalen en zorg te dragen voor Overschrijving van het Voertuig naar
Verkoper.
Na ontbinding van de koopovereenkomst op grond van lid 1 en terug levering van het Voertuig
zijn partijen elkaar ten aanzien van dat Voertuig niets meer verschuldigd.
FleetSelect is gerechtigd vanaf vijf dagen na een eventuele intrekking van het verkoopaanbod
door Verkoper – door beëindiging van het Veiling en verkoopproces - parkeerkosten in rekening
te brengen aan de Verkoper van een Voertuig.
Indien FleetSelect een Bod accepteert tegen een gedateerde, vertraagde, incorrecte en/of
anderszins niet van toepassing zijnde prijs of voorwaarde, is FleetSelect gerechtigd om binnen
24 uur na acceptatie van dit Bod en verzending van de Inkoopbevestiging de Bieder in kennis
te stellen van het feit dat er sprake is van een misslag, onder gelijktijdige annulering van de
verkoop. Een dergelijke mededeling heeft voor zover nodig te gelden als ontbinding van de
koopovereenkomst. FleetSelect heeft dit recht ook indien voor de Bieder niet duidelijk is of
hoeft te zijn dat er sprake is van een misslag of andere onvolkomenheid en bij annulering of
ontbinding op grond van dit artikel is FleetSelect nimmer aansprakelijk of gehouden tot enige
vergoeding jegens Bieder of Koper.

11. Toestemming voor gebruik van persoonlijke gegevens
Bieders, Verkopers en Kopers gaan akkoord met het feit dat FleetSelect hun persoonlijke gegevens
verzamelt, gebruikt en overdraagt in het kader van commerciële activiteiten van FleetSelect. De
persoonlijke gegevens worden onder meer gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten van
FleetSelect en het doen van concrete aanbiedingen aan Bieders, Verkopers en Kopers. Het kan zijn
dat FleetSelect bij het gebruik van de gegevens op de hierboven genoemde wijze gebruik maakt van
de diensten van derden, waardoor de gegevens ook aan die derden ter beschikking zullen worden
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gesteld. Ook daarvoor geven Bieders, Verkopers en Kopers FleetSelect uitdrukkelijk toestemming.
Bieders, Verkopers en Kopers kunnen op ieder moment de verleende toestemming intrekken en
FleetSelect mededelen dat de hiervoor genoemde gegevens niet langer door FleetSelect verwerkt of
gebruikt mogen worden.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op deze AV, alle overeenkomsten tot inkoop of verkoop van Voertuigen door FleetSelect en alle
veilingen van FleetSelect is Nederlands recht van toepassing. Geschillen samenhangend met die
overeenkomsten, veilingen of deze voorwaarden zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht
door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen FleetSelect is gevestigd. Uitsluitend de
Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is bindend. Deze bepaling geldt eveneens in zaken
waarbij buitenlandse (ver)Kopers en/of Voertuigen betrokken zijn, ook via internetveilingen.
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